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Próba odczytania biografii myśli Aleksandra Świętochowskiego (1849–1938)
z perspektywy dyskursów współczesnej humanistyki przynosi wiele nieoczywistoś- 
ci. Myśl ta rozpisana na wiele dziesiątków lat i realizacji gatunkowych, wreszcie 
uobecniona w różnych dziedzinach twórczych i w obrębie różnych dyskursów, ujaw-
nia wielopoziomowość refleksji, wielowymiarowość jej realizacji i wielokształtność 
użytych form. Meandry biografii myśli biegnące żywym, niezwykle efektownym 
i efektywnym rytmem pozwalają odczytać całościową matrycę znaczeń używanych 
przez Świętochowskiego do budowania własnej mapy mentalnej dziewiętnastowiecz-
ności i dwudziestowieczności, ale przede wszystkim do własnego twórczego pro-
jektu, który sytuuje się oczywiście w obrębie przemian kulturowo-społeczno-poli-
tycznych XIX i XX wieku. 

Zamiar całościowego czytania tekstów Świętochowskiego podyktowała biogra-
fia myśli, która nieustająco dialoguje w obrębie paradygmatu osobniczego, ale też 
w obrębie określonej wspólnoty intelektualnej. Twórczy dialog z tradycją staje się dla 
Świętochowskiego niezbywalnym modulatorem myślenia o teraźniejszości, ówczes-
nym stanie humanistyki i w ogóle przemianach kulturowych dokonujących się jako 
procesy wewnętrznie integrujące, ale i dezintegrujące refleksję nad stanem wspólnoto-
wej i indywidualnej ścieżki rozpoznań. Formułę „biografii myśli” jako klasyfikującą, 
opisową, a nade wszystko genetyczną, określającą charakter studium biograficznego, 
którym jest niniejsza praca, czerpię od Rüdigera Safranskiego z jego książki Nietz
sche.	Biografia	myśli (Nietzsche.	Biografie	seines	Denkens, 2000)1. Interesuje mnie 
bowiem refleksja nad przemianami i istotą myśli Świętochowskiego, którą traktuję 
priorytetowo. Taki sposób badania spuścizny Świętochowskiego wydaje mi się naj-
bardziej przekonujący i wcale nieprzypadkowo zbieżny z ujęciem Safranskiego. Myśl 
– to dla Świętochowskiego najważniejsza kategoria filozoficzna (epistemologiczna, 
aksjologiczna i etyczna), niezbywalny fenomen i wyróżnik ludzkiej obecności. 

1 R. Safranski, Nietzsche.	Biografia	myśli, przeł. D. Stroińska, posłowiem opatrzył Z. Kudero-
wicz, Warszawa 2003. 
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Uchwycenie i nazwanie różnorodnych języków, które współtworzą korpus tek-
stów Posła Prawdy, określenie celu i statusu diagnoz projektów twórczych, jakości 
przemian gatunkowych i refleksja nad kształtem podmiotowości – wyznaczają naj-
ważniejsze punkty poszukiwań wzorców biografii myśli Świętochowskiego. 

Dwiema podstawowymi kategoriami2 mojej książki, zawartymi w tytule jako 
wyróżniającymi i kwalifikującymi, są: forma i myśl3. Oczywiście jestem świadom, 
że o ile filozoficzna kategoria „myśli” – mimo nieweryfikowalnego bagażu filozo-
ficznego, jest czytelna, stanowiąca z „biografią” jakościowo spójne wyrażenie, o tyle 
kategoria „formy” domaga się precyzji. 

Nie sposób odwołać się do całej tradycji filozoficznej i filologicznej, by móc 
wprowadzić tę kategorię bez zaciemniającego czy zbędnego kontekstu, bo przecież 
już od Arystotelesa, Platona, Dunsa Szkota, następnie Kartezjusza, Leibniza, Kanta, 
Schopenhauera, niemieckich i polskich romantyków, Mariana Massoniusa, po Nie-
tzschego – kategoria „formy” była rozpatrywana jako przeciwieństwo materii (nieu-
kształtowanej, nieprecyzyjnej, nieustabilizowanej, pierwszej) czy „treści” (w czysto 
binarnym zestawieniu – jako rewersowy komponent pewnej całości), lub przynaj-
mniej umiejscawiana w opozycji czy zestawiana w celu porównawczym wyniko-
wego przekształcenia, ale też traktowana jako pewna jakość wyobrażeniowa. 

Studium niniejsze nie dąży do wyjaśniania niuansów i zawiłości wynikających 
z filozoficznej tradycji rozumienia i stosowalności tej kategorii. Na użytek pracy 
posługuję się własną, choć nieuwolnioną od koniecznych kontekstów definicją 
„formy”. Definicja ta wynika z myślenia Aleksandra Świętochowskiego. Ta właś-
nie frekwencyjna „nadobecność” obu kategorii – „formy” i „myśli” – w całym kor-
pusie tekstów autora Dziennika	bezładnych	myśli – skłania mnie do wyzyskania ze 
zdyskursywizowanej myślowej wędrówki właśnie tych kategorii. Pozwoli to spoj-
rzeć na cały twórczy dorobek autora przez pryzmat poszukiwania formy, by móc 
ująć zastosowane przez niego wzorce opowiadalności i diagnozować prawidła rze-
czywistości, poddając je nieustannie własnej hermeneutyce podejrzeń, która w toku 
nieustannego dialogu i odczytywania sensów ukrytych – sama w sobie ujawnia nie-
oczywistą relację: formy wobec formy i przeciw formie. 

Pisząc „forma”, mam na myśli zleksykalizowaną współcześnie definicję kategorii, 
choć już Julian Krzyżanowski zdawał sobie sprawę w Nauce	o	literaturze (pochodzą-
cej z 1942 roku, a wydanej w 19664), że zarówno kategorie „treści”, jak i „formy” 
w obiegowym znaczeniu znaczą niewiele i takie pojmowanie może tylko  wywołać 

2 Pisząc „kategoria”, odwołuję się do rozgraniczenia w naukach metodologicznych, w logice 
i polskim literaturoznawstwie między „pojęciem” i „kategorią” – która jest wyspecjalizowanym 
zespołem (zbiorem) pojęć i stanowi szerszą znaczeniowo strukturę znaczącą. Zob. S. Amsterdamski, 
Między	historią	a	metodą.	Spory	o	racjonalność	nauki, Warszawa 1983, rozdz. II (Ideały	wiedzy	
a	 reguły	wyjaśniania), s. 42–63. Zob. także: T.S. Kuhn, Struktura	 rewolucji	 naukowych, tłum. 
H. Ostromęcka, Warszawa 1966. 

3 Obecność tych kategorii w zapisie Świętochowskiego jednoznacznie przesądza o wyborze 
ich właśnie jako fundamentalnych i najistotniejszych określeń jego twórczej biografii. 

4 Por. J. Krzyżanowski, Nauka	o	literaturze, Warszawa 1966. 
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nieścisłości. Paradoks rozumienia kategorii „formy” polega na tym, że zakres tej 
kategorii obejmuje zarówno prawidła zewnętrzne, formalne, narzucone z góry (jako 
wzorce wobec których sytuuje się refleksję) oraz określa synonim własnej, wewnętrz-
nej matrycy, wobec której się stosuje i którą chce osiągnąć, by zrealizować się w jak 
najlepszym wymiarze. Forma ustala i ukształtowuje, ale i krępuje, zniewala, ograni-
cza. Ta dwusemantyczność wpisana w jej rozumienie ujawnia, że owo zmaganie się 
z formą – jej poszukiwanie – jest ruchem sprzężonym. Proces nadawania znaczenia 
odbywa się tu zawsze w określonym kontekście i wobec jakiejś perspektywy. Per-
spektywizm staje się tu konieczną metodą i taką świadomość ma Świętochowski, 
kiedy wędrując w poszukiwaniu formy, sprawdza jej różnorodne sposoby obecności 
i realizacji twórczej. Kiedy wybiera i podejrzliwie bada prawidła tekstowe, wyzna-
cza swej mentalnej wędrówce perspektywę spotkania. Czyni tak, by odkryć spo-
soby obecności tekstowej (narracyjnej tożsamości tekstu) i obecności istnienia dla 
samego siebie jako tożsamości własnej, skoro, jak pisze Włodzimierz Pawluczuk, 
forma to „wszelkie kulturowo ustalone reguły wyrazu wewnętrznych treści czło-
wieka”5. Odwołując się do typologii Pawluczuka, ujmującej stosunek do formy – 
uświadomiony bądź nie6, można powiedzieć, że zakres badawczy niniejszej książki 
wyznaczają następujące kręgi tematyczne (sprawdzalności i funkcjonalności kate-
gorii formy u i przez Świętochowskiego):

1. stosunek do formy, w której „ja” się objawiam (poszukiwanie wzorów, matryc, 
gatunków, które pozwolą znaleźć najbardziej adekwatny język wyrażenia, 
język własny; „ja” jako twórca i pisarz wybierający świadomie własną formę, 
która kształtuje się w trakcie procesu poznawczego i dyskursywnego).

2. stosunek do formy, w której „on” się objawia (refleksja nad zasadnością i jako-
ścią stosowania formy w cudzych projektach, realizacjach, krytyka formy 
stosowanej przez innych, diagnoza służąca także weryfikacji własnych wzor-
ców i przemyśleń, dystans wobec formy stosowanej w innych, niż moja reali-
zacjach).

3. stosunek do interpersonalnych form kulturowych (diagnoza dialogiczności, 
procesu komunikowania i komunikacji, obecności w kulturze, zmian para-
dygmatów kulturowych, refleksja nad doświadczeniem przełomowości, dia-
gnoza projektów kultury kształtujących myślenie).

4. stosunek do form w sztuce (ocena i ustosunkowanie się wobec jakości pro-
ponowanych, gotowych i wytworzenie własnej formy dzieła sztuki – szeroko 
rozumianego). 

Formę, której poszukuje Świętochowski i z którą się zmaga jednocześnie, a którą 
wyzyskuję w celu opisania jego biografii myśli, wedle sfunkcjonalizowania jej „obec-
ności” w twórczości autora Absenteizmu, rozumiem – mimo swoistości przełoże-
nia i zastosowania kategorii – za Stanisławem Adamczewskim – czynnościowo, 

5 W. Pawluczuk, Żywioł	 i	 forma:	wstęp	 do	 badań	 empirycznych	 nad	 kulturą	współczesną, 
Warszawa 1978, s. 87.

6 Należy podkreślić za Pawluczukiem, że „brak świadomości formy własnej powoduje nieświa-
domość i brak zrozumienia form przyjętych przez innych” (s. 89). 
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jako proces kształtowania7. Oczywiście – forma dla Świętochowskiego (także tak 
rozumiana i traktowana w tej pracy) to nie tyle organizacja (kształt bądź układ) 
materiału językowego (styl), a w kontekście treści – tego, co przedstawione (kom-
pozycja), jak diagnozują tę kategorię słusznie autorzy Zarysu	teorii	literatury (War-
szawa 1959) w kontekście prawideł dzieła literackiego8. Podkreślę też, że w moim 
myśleniu o biografii myśli Posła Prawdy i dla samego Świętochowskiego „forma” 
nie znaczy tyle co „wzorzec”, chodzi raczej o sposób dyskursywizacji myśli. Tak ją 
rozumiem w duchu autora Dumań	pesymisty, dla którego stanowi ona efekt myślowy 
zapisany i ukształtowany w procesie rozumienia. Nie jest ona jednak sztucznym 
uproszczeniem, skończonym kształtem, jedynie efektem pracy nad materią. „Forma” 
w myśleniu Świętochowskiego i poszukiwaniu jej we własnej biografii twórczej 
nie mieści się też jako idealne przeciwieństwo treści, wypełnienie treści, choć czę-
sto posługuje się on taką upraszczającą, binarną opozycją jako krytyk literacki, 
poddający refleksji teksty „cudze”. Ponadto interesuje mnie również diagnozowa-
nie formy językowej i kulturowej przez Świętochowskiego, którego dokonuje on 
zarówno w swych tekstach literackich (najwyraźniej w powieściach i dramatach), 
jak i swych projektach twórczych (obecnych w refleksji publicystycznej, a także 
w działalności oświatowej). Rozprawa ma na celu również ujawnianie, jak z kate-
gorii czysto estetycznej, genologicznej, genetycznej, formalnej (celowo posługuję 
się tu tautologicznym określeniem) forma staje się dla Świętochowskiego kategorią 
egzystencjalną, realizującą prosty przekład: esencja staje się egzystencją i dzięki 
temu formą obecności9. 

Niezwykle ważnym i wciąż inspirującym tekstem porządkującym polską reflek-
sję humanistyczną nad kategorią formy jest artykuł Henryka Markiewicza Polskie	
dyskusje	o	formie	i	treści, ujawniający skomplikowanie i niejednoznaczność termi-
nologiczną pojawiającą się w dwudziestowiecznych dyskusjach teoretycznych, aka-
demickich i teoretycznoliterackich o dziele literackim10. Badacz określa specyfikę 

7 S. Adamczewski, Oblicze	poetyckie	Bartłomieja	Zimorowica, Warszawa 1928. 
8 M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys	teorii	literatury, Warszawa 1959. 
9 Moje rozumienie formy (za Świętochowskim) nie wynika również z intensywnej lektury „głów-

niaka” Witkacego – czyli Nowych	form	w	malarstwie (1919) i innych ważnych tekstów dotyczących 
kategorii Czystej Formy, nie jest także efektem lektury Wielości	 rzeczywistości (1921) Chwistka, 
formistów czy Gombrowicza. Pragnę tylko zauważyć, że chronologicznie przywołania te są dużo 
późniejsze, niż refleksja Świętochowskiego dokonywana od lat siedemdziesiątych XIX wieku.

10 Badacz, rekonstruując polską refleksję nad kategorią treści i formy, odwołuje się m.in. do 
klarownego podziału Romana Ingardena – pierwszego w języku polskim usystematyzowania sensów 
przypisywanych materii i formie jako kategoriom ontologicznym, dokonanego w 1937 roku (na rok 
przed krytycznymi recenzjami prac Kridla i Łempickiego) w artykule: Sprawa	formy	i	treści	w	dziele	
literackim, „Życie Literackie”1937, z. 5:

„Materia – to, co określone; forma – moment określający (koncepcja Arystotelesa). Szcze-1. 
gólną odmianą tych pojęć dla przedmiotów przestrzennych są: zawartość i kształt.
Materia – ogół różnych momentów kwalifikujących przedmiot jakościowo; forma – ogół 2. 
ich funkcji, np. bycia podmiotem cech lub bycia cechą przedmiotu (koncepcja współczesnej 
ontologii formalnej).
Materia – zbiór elementów, forma – układ, stosunki między nimi zachodzące.3. 
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dyskursu i sposób rozumienia najważniejszych kategorii – formy i treści w szeroko 
rozumianym procesie literackim. Znaczenie formy i	 treści dla dzieła literackiego, 
odbioru i kształtu tekstu, kompozycji, poszczególnych jej elementów, struktury 
i modeli odbioru warunkuje bowiem sensowny i całościowy proces lekturowy.

Poszukiwanie formy i jednocześnie jej rozpoznawanie, diagnozowanie, ustosun-
kowywanie się do niej – stanowi przykład intelektualnej wędrówki ku wzorcom 
tożsamości, przykład odpowiedzi na konsekwencje uwikłania w język i istnienie 
struktur świadomości ujawniających się w językowym obrazie świata oraz możli-
wość odbioru stereotypów kulturowych, obnażających się w strukturze słowa. Ale 
ten proces nieustannego modelowania, wybierania, sprawdzania i rozpoznawania 
dotyczy też wędrówki dosłownej (i tę Świętochowski realizował we własnej bio-
grafii). Jak zauważa Ewa Paczoska, 

Rozpoznanie stosunku człowieka do formy jest zatem równoznaczne z rozpoznaniem 
sposobu i poziomu jego uczestnictwa w kulturze. A więc także sposobu, w jaki per-
cypuje świat11.

Jak zapanować nad formą – to dla Świętochowskiego także dylemat etyczny, nie 
tylko uwzględniający „formalną” jakość czy sposób dyskursywizacji myśli. Dylemat 
ten bierze się z różnicy, z pęknięcia i aporii myśli, które znajdują rozwiązanie w tekś-
cie twórcy. Zmagania Świętochowskiego z formą w przestrzeni literackości, w przes-
trzeni estetyczno-etycznych dylematów, świadomości konwencjonalności narzędzi 
– ujawniają, jak zmienia się zapis i jakimi narzędziami (prawidłami) można poddać 
diagnozie zapis formy jako doświadczenia rozumianego w sensie egzystencjalnym. 

Ujawnienie przemian myśli w dyskursie Świętochowskiego dzięki zastosowanej 
metodzie perspektywizmu, pozwala na możliwość opisania przekładalności, zależ-
ności i wynikania kategorii: myśli i formy. Oczywiście „poszukiwanie formy” rozu-
miem jako poszukiwanie sposobu dyskursywnej realizacji, poszukiwanie języka – 
który byłby odpowiedni i najlepiej się sprawdzał w realizacji diagnozy kulturowej, 
a zwłaszcza świadomościowej i tożsamościowej. Nie chcę powiedzieć, że najlep-
szego czy idealnego, bo oczywiście nie to mam na myśli, gdy rekonstruuję wędrówkę 
poprzez różnorodne gatunki literackie Świętochowskiego i próbuję opisać jego pro-
jekty twórcze. Poszukiwanie to ma na celu weryfikację i dialog, by w konsekwencji 

Treść – to, co jest dane; forma – jak jest dane („jak” może tu oznaczać sposób istnienia, 4. 
sposób przedstawienia, sposób percypowania).
Treść – to, co zmienne, jednostkowe; forma – to, co stanowi stałe, wspólne.5. 
Treść – to, co myślowo domniemane; forma – to, co zmysłowo postrzegane.6. 
Treść – to, co dane; forma – to, co zadane (koncepcja neokantowska).7. 
Treść – tworzywo, materiał w stanie surowym; forma – nadane mu przy obróbce nowe 8. 
cechy.”

Zob. R. Ingarden, Sprawa	formy	i	treści	w	dziele	literackim, „Życie Literackie”1937, z. 5. Cyt. 
za: H. Markiewicz, Polskie	dyskusje	o	formie	i	treści	[w:] tegoż, Z	dziejów	polskiej	wiedzy	o	lite
raturze, Kraków 1998, s. 65–66. 

11 Zob. E. Paczoska, Dojrzewanie,	 dojrzałość,	 niedojrzałość.	Od	Bolesława	Prusa	 do	Olgi	
Tokarczuk, Warszawa 2004, s. 188. 
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znaleźć odpowiednią matrycę językową, która ujęłaby myśl w formę i by proces 
myślowy zapisała w słowie. Takim zadaniem była niewątpliwie biografia zapisana 
i zrealizowana autora Okruchów. 

Świętochowskiego zmagania z formą w biografii myśli potwierdzają, że wypró-
bowywanie prawie wszystkich gatunków literackich ma na celu zapisanie przemian 
wzorców tożsamości i nieustanny dialog myśli – na wzór jego mistrza Woltera – 
którego nazwał „duchowym telegrafem swojej epoki”12 i to określenie będzie patro-
nowało mi jako diagnozujące strategię twórczą samego Świętochowskiego:

Był – jeżeli tak rzec można – duchowym telegrafem swojej epoki, którego druty 
przez pół wieku sprowadzały wiedzę z najznakomitszych jej ognisk i rozsyłały do 
najodleglejszych zakątków. Jeśli każdy pisarz jest pojedynczą umiejętnością, Wolter 
był arsenałem. Gdyby żył i działał w warunkach powstawania mitów, wyobraźnia 
ludowa usymbolizowałaby go w kształcie wielotwarzowego olbrzyma. Ile ust i języ-
ków posiadała ówczesna literatura, tyloma on do cywilizowanego świata przemawiał. 
Nie było piśmienniczej formy, której by nie użył tak jak nie było nauki, w imieniu 
której by nie apostołował13.

Wszak sam Świętochowski okazał się takim czułym telegrafem i jednocześnie 
sejsmografem epok. Diagnozował on bowiem przemiany kulturowe i cywilizacyjne 
oraz wyznaczał sam reguły doskonalenia twórczego. Właśnie całościowe ujęcie 
biografii myśli Świętochowskiego potwierdza w tym kontekście, że wędrówka po 
meandrach nieznanego, przynosząca spokój mędrca i nieoczekiwane rozpoznania 
– filozofa, krytyka, socjologa, literata, aforysty, jest zasadnym sposobem badania 
i opisywania jego sylwetki twórczej.

Biografia myśli Świętochowskiego stanowi niewątpliwie rozrastające się kłącze 
pełne interdyscyplinarnych wzorców i różnorodnie formułowanych paradygmatów 
twórczych, opisujących i naświetlających sylwetkę Posła Prawdy. Staje się soczewką 
dla całej dziewiętnastowieczności14 i formuły szeroko rozumianego modernizmu 

12 Wolter.	W stuletnią rocznicę jego śmierci przez Aleksandra Świętochowskiego, Warszawa 
1878, s. 6. Wszelkie pogrubienia w cytatach w całej książce (związane przede wszystkim z wystę-
powaniem kategorii „formy” i „myśli”) w tekstach Świętochowskiego pochodzą ode mnie. Nie 
sygnuję tego w trakcie cytowania, by nie zaciemniać wywodu. 

13 Tamże, s. 6. 
14 Formułę tę czerpię z inspirującej pracy Janusza Maciejewskiego. Zob. J. Maciejewski, Miejs

ce		pozytywizmu	polskiego	w	XIXwiecznej	formacji	kulturowej [w:] Pozytywizm.	Języki	epoki, praca 
zbiorowa pod red. G. Borkowskiej i J. Maciejewskiego, Warszawa 2001, s. 11–38; tenże, Wiek	XIX	
jako	formacja	kulturowa	i	dziewiętnastowieczność	jako	antywartość, „Wiek XIX. Rocznik Towa-
rzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 2008, rok I (XLIII), s. 73–80. Badacz pisze tu 
wyraźnie o dziewiętnastowieczności jako jednej formacji kulturowej, która jest całością nie dycho-
tomiczną, a pluralistyczną (s. 74). Myśleniu mojemu patronują również rozpoznania Tadeusza Budre-
wicza i modele dziewiętnastowieczności ujawnione w pracach z tomu Przemiany	formuły	polskości	
w II połowie	XIX	wieku. Zob. T. Budrewicz, Dyskurs	okołopozytywistyczny.	Operowanie	pojęciem	
„pozytywizm”	przez	jego	oponentów [w:] Pozytywizm.	Języki	epoki, dz. cyt., s. 39–56; Przemiany	
formuły	polskości	w	II	połowie	XIX	wieku, praca zbiorowa pod red. J. Maciejewskiego, Warszawa 
1999; T. Sobieraj, Kulturowy	model	 dziewiętnastowieczności, „Wiek XIX”, dz. cyt., s. 19–38. 
Autor pisze tu, że dziewiętnastowieczność jest formacją kulturową ufundowaną na określonych 
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(jako odpowiedzi na kryzys nowoczesności15). W jego biografii myśli, która stanowi 
przykład spotkania różnorodnych form, zjawisk, konwencji, formuł – odbijają się 
dylematy nowoczesności, przefiltrowane przez moduł tradycji, historii, cywilizacji16. 
Tekst biografii myśli stanowi rodzaj wielonurtowego i wielopoziomowego korpusu 
diagnozującego doświadczanie przemian i tożsamości wzorców kultury. Biografia 
myśli Aleksandra Świętochowskiego jako formuła doświadczenia egzystencjalnego 
okazuje się zaś modelem wędrówki, który ujawnia sposoby obecności mędrca-fi-
lozofa w przestrzeni języka i poprzez język. Zdyskursywizowane sfunkcjonalizo-
wanie kategorii wędrowania w języku stanowi matrycę możliwości samorozpozna-
nia, warunkuje uaktywnienie świadomości, a wędrówka ta jest zdobyciem wiedzy 
o sobie oraz mechanizmach i prawidłach świata.

Języki diagnoz i projektów Świętochowskiego w obrębie zmian modeli dziewięt-
nastowiecznej formacji kulturowej (oczywiście niejednolitej i zróżnicowanej, pełnej 
twórczych napięć), w obrębie przekształcającej się nowoczesności, w dwudziesto-
wiecznej przestrzeni „wielości rzeczywistości”, kształtujące jego biografię myśli, 
ujawniają podstawową tezę (poddawaną weryfikacji w różnych formach wypowiedzi), 

założeniach teoriopoznawczych i aksjologiczno-etycznych oraz stanowi część paradygmatu nowo-
czesności, którą synonimicznie rozumie jako modernizm w szerokim rozumieniu socjokulturowym 
(s. 20). Dziewiętnastowieczność, zdaniem Sobieraja, nie jest homomorficzną formacją kulturową, 
jej paradygmat opierał się bowiem na antynomiczności: „krytyczna (auto)refleksyjność i wewnętrzna 
aporetyczność dialektycznego ducha nowoczesności, który w poszukiwaniu nowego nierzadko kon-
testował – lub przynajmniej problematyzował – teoriopoznawcze, ontologiczno-etyczne fundamenty 
formacji dziewiętnastowiecznej” (s. 34). Por. także: B. Skarga, Narodziny	pozytywizmu	polskiego	
(1831–1864), Warszawa 1964, taż, Prepozytywizm	polski	wobec	heglizmu	polskiego	 i	Hegla [w:] 
Polskie	spory	o	Hegla:1830–1860, Warszawa 1966, s. 389–432 (zwł. passusy poświęcone prepozy-
tywistom – Szulcowi i Supińskiemu dotyczące religii, s. 430).

15 Posługuję się tu formułą Macieja Glogera. Zob. M. Gloger, Pozytywizm:	między	nowoczes
nością	a	modernizmem, „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 1, s. 16–17. Nowoczesność rozumiem tu 
– za Glogerem – jako długotrwały proces oświecenia i racjonalizacji kultury. W przypadku katego-
rii „nowoczesności” świadomy jestem, że przypis nie może zastąpić porządkującego studium poka-
zującego rozumienie i funkcjonowanie pojęć „nowoczesności”, „modernizmu” (choć tych nie trak-
tuję synonimicznie, nie tylko względem diagnoz Świętochowskiego) czy „cywilizacyjności”. Bliskie 
mi są rozważania Jürgena Habermasa, Zygmunta Baumana, Agaty Bielik-Robson, które pozwalają 
(także z perspektywy ponowoczesności) spojrzeć na dziewiętnastowieczne formułowanie się istoty 
„nowoczesności” i ujmują świadome jej traktowanie. Por. J. Habermas, Filozoficzny	dyskurs	nowo
czesności, przekł. M. Łukasiewicz, Kraków 2000 (tytuł oryginału: Der	philosophische	Diskurs	der	
Moderne:	zwölf	Vorlesungen, Frankfurt a. Mein, 1988); Z. Bauman, Płynna	nowoczesność, przekł. 
T. Kunz, Kraków 2006 (tytuł oryginału: Liquid Modernity, Cambridge 2000); A. Bielik-Robson, 
Inna	nowoczesność.	Pytania	o	współczesną	formułę	duchowości, Kraków 2000; R. Nycz, O nowo
czesności	jako	doświadczeniu	uwagi	na	wstępie [w:] Nowoczesność	jako	doświadczenie, red. R. Nycz, 
A. Zeidler-Janiszewska, Kraków 2002, s. 7–17.

Oczywiście w przypadku Świętochowskiego i całej kultury postyczniowej (mimo wariantów 
i modułów indywidualnych) czy szerzej: formacji dziewiętnastowiecznej – traktowanie nowoczes-
ności wiązać należy z rodzącym się procesem postępu naukowego i technicznego, specjalizacją, 
specyfikacją środków i narzędzi służących opisowi oraz diagnozom nauk humanistycznych i przy-
rodniczych (wystarczy przywołać rozważania (często ewolucję myślenia) Norwida, Prusa, Kraszew-
skiego, Orzeszkowej i Świętochowskiego na temat kultury i cywilizacji, postępu i nowoczesności. 

16 A należy dodać, że obok Orzeszkowej – Świętochowski jest pilnym uczniem Buckle’owskiej 
teorii procesu historycznego (rozróżniającego historię i tradycję) i tłumaczem Zarysu	Anglii Taine’a. 
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że całość myślowa to uobecnienie językowego obrazu świata rysującego i wyzna-
czającego jego własną mapę wędrówki myśli. Ta fundamentalna oczywistość, która 
patronuje dokonaniom autora Dumań	pesymisty od lat siedemdziesiątych, okazuje się 
punktem wyjścia do refleksji nad prawidłami świata i myślącym cogito. 

Chciałbym więc od razu podkreślić skomplikowanie biograficzne postaci Świę-
tochowskiego i wpisanie jego biografii, a przez to jego biografii myśli, w osocze 
przemian dziewiętnastowieczności i dwudziestowieczności. Biografia myśli okazuje 
się próbą scalenia całościowej refleksji Świętochowskiego, która ujawnia skompli-
kowany wzorzec biograficzny i skomplikowane reguły mówienia i zapisu. Potwier-
dza to narracyjna tożsamość tekstu biografii myśli (zapisanej) i biografii zrealizo-
wanej (przeżytej). Stanowi także przykład indywidualnego zobrazowania, w jaki 
sposób pogodzić paradygmaty i specyfikę języków pozytywizmu, Młodej Polski, 
dwudziestolecia17 i szeroko rozumianego modernizmu także jako formacji kultu-
rowej, a w konsekwencji ujawnić nieoczywistość, różnorodność i osobność tekstu 
biografii myśli autora Dumań	pesymisty. Biografia myśli Świętochowskiego umoż-
liwia bowiem rewizję modernistycznych źródeł dwudziestowieczności, którą – co 
ważne – można przeprowadzić na przykładzie jednego całościowego przypadku 
(choć nietraktowanego jako egzemplum-wzornik).

Oczywiście fenomen pozytywizmu (rozumianego jako faza modernizmu) ujaw-
nia, że doświadczenie nowoczesności kształtuje modernizm jako formację kulturową, 
światopoglądową, pomaga opisać jej przemiany ontologiczno-aksjologiczno-epis-
temologiczne. Ponadto – swoista rewizja modernistycznych źródeł dwudziestowiecz-
ności, dzięki fundamentalnym w tym względzie pracom drugiej połowy lat osiem-
dziesiątych XX wieku: Jerzego Ziomka18, Józefa Bachórza19, Henryka Markiewicza20, 

17 W monografii Andrzeja Zawady Dwudziestolecie	 literackie (Wrocław 1997) w ogóle nie 
figuruje nazwisko Świętochowskiego, choć autor zamieszcza skan tytułowej strony „Wiadomości 
Literackich” z listą wybranych przez czytelników członków do Polskiej Akademii Literatury (Świę-
tochowski na ósmym miejscu). 

18 Zob. J. Ziomek, Epoki	i	formacje	w	dziejach	literatury	polskiej, „Pamiętnik Literacki” 1986, 
z. 4, s. 23–54. Badacz pisze, że romantyzm sensu	largo trwa od końca XIX wieku i obejmuje „prze-
jawy kultury początków w. XX, aż do pierwszej wojny światowej” (s. 43), a pozytywizmu od Młodej 
Polski „bez wątpienia nie oddziela żadna ostra (nieszeroka) granica. Czy oddziela mocna? Przeczyłyby 
temu losy naturalizmu, spadkobiercy pozytywistycznej powieści, a zarazem poważnego sojusznika 
Młodej Polski. Przeczyłyby temu stosunki dojrzałych pozytywistów z młodymi modernistami, nader 
często niekolizyjne, znacznie zróżnicowane, mieszczące obok pomówień i drwin uznanie czy co 
najmniej zainteresowanie (co innego Jeske-Choiński, a co innego Orzeszkowa)” (s. 48–49). 

19 Zob. J. Bachórz, Pozytywistka	na	rozdrożu [w:] Przełom	antypozytywistyczny	w	polskiej	świa
domości	kulturowej	końca	XIX	wieku, red. T. Bujnicki, J. Maciejewski, Wrocław 1986, s. 25–29. 

20 Zob. H. Markiewicz, Spór	o	przełom	pozytywistyczny, „Teksty Drugie” 1990, nr 5/6, s. 62–79. 
Badacz przypomina, że stworzenie pojęcia „przełom pozytywistyczny” (po klęsce powstania stycz-
niowego) zawdzięczmy Piotrowi Chmielowskiemu, który w swej przedmowie do Zarysu	literatury	
polskiej	z	ostatnich	lat	szesnastu	(Wilno 1881, s. 11) określił dążności i przedmiot zainteresowania 
nowego okresu (s. 62).

Warto też dodać, że Artur Hutnikiewicz w kontekście przemian paradygmatu pozytywistycznego 
i antypozytywistycznej filozofii pisze: „Oczywiście pozytywizm utrzymywał się nadal, ale był 
w istocie raczej programem pracy narodowej niż filozofią sensu stricto i reprezentowali go nie tyle 
filozofowie profesjonalni, ile pisarze, literaci, krytycy, publicyści jak Świętochowski, Chmielowski, 
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potwierdza skomplikowanie problemu spotkania pozytywizmu z przełomem anty-
pozytywistycznym, którego nie traktuje się dziś jako elementu periodyzacyjnego21, 
lecz jako moment zmiany myślenia ewoluującego i krystalizującego się od 2. połowy 
XIX wieku. Kazimierz Wyka pisał nie bez racji w związku z określeniem dziedzic-
twa pozytywistycznego, jednak stereotypowo – jeśli wziąć pod uwagę samego Świę-
tochowskiego:

Czysty pozytywizm nie pozostawił wartościowych dzieł literackich. Jedyny Święto-
chowski porusza się jako tako w szrankach doktryny, inni szukając swobody artystycz-
nej, rychło je porzucali, ale formy myślenia wtłaczał ten okres z równą stanowczoś-
cią, jak racjonalizm XVIII wieku. Chlubili się tą propagandą twórcy pozytywizmu. 
Po latach w pamiętnikach gorąco ją wspomina Świętochowski, Prus zaś w r. 1899 
skarżył się, że „między Polakami widać coś na kształt cywilizacyjnego cofnięcia się”, 
ponieważ zdają się zapominać o niedawnych zainteresowaniach naukowych22.

Pytanie o przynależność epokową i formacyjną Świętochowskiego jest szczegól-
nie zasadne i jednocześnie trudne. Tak wyraźnych kłopotów z pisarstwem „wielkich” 
– Prusa, Sienkiewicza, Dygasińskiego praktycznie nie widać (nie mam na myśli tu 
ewolucji myślenia), mniej oczywista jest już przynależność Konopnickiej, a chyba 
równie kłopotliwa, wynikająca z niezwykle zaskakująco ewoluującej w kierunku 
modernizmu katolickiego23, potem swoistego chrześcijańskiego personalizmu czy 
wreszcie deklaratywnej wiary w osobowego Boga (zapisanej w jej dzienniku) – 
jest droga twórcza Orzeszkowej24. Wystarczy uwzględnić jubileusze pracy twórczej 
Świętochowskiego w okresie młodopolskim – w 1895 roku (dwudziestopięciolecie) 
i w 1908 roku (chociaż pod ograniczonym rezonansem ze względu na obostrzenia 
władz), które są jednak esencją jego twórczej pracy z czasu pozytywizmu (okresu 
warszawskiego), żeby się przekonać o kłopotliwości terminologicznej i klasyfika-
cji, „jakiego Świętochowskiego” ma się na myśli, o jaki etap twórczy chodzi i jaką 
przynależność. Świętochowski przecież – jako autor Dumań	pesymisty jest bliski 
modernistom, swoiście prekursorski, jako autor dramatów antycznych – parnasizu-
jącym historiozofem dziewiętnastowieczności, jako autor powieści z międzywojnia 
– spóźnionym oświeceniowym epikiem poddającym refleksji młodopolskie doświad-
czenie rozumienia języka, osobności twórczej i specyfiki wyrażania. Ale co ważne 
– utrzymuje się w czytelniczym kanonie lekturowym.

Dygasiński.” A. Hutnikiewicz, Młoda	Polska, Warszawa 1997, s. 398. Zob. także: T. Weiss, Przełom	
antypozytywistyczny	w	Polsce	w	latach	1880–1890	(przemiany	postaw	światopoglądowych	i	teorii	
artystycznych), Kraków 1996. 

21 Taki pogląd przyjmuje Ewa Ihnatowicz w swej książce, kiedy pisze o fenomenie pokolenia 
literackiego. Zob. E. Ihnatowicz, Literatura	polska	drugiej	połowy	XIX	wieku	(1864–1914), War-
szawa 2000, s. 9. 

22 K. Wyka, Młoda	Polska, Kraków 1977, t. 1. Modernizm	polski, s. 33.
23 Pisał o tym. m.in. M. Gloger, Eliza	Orzeszkowa	 i	Ernest	Renan	–	 zapomniany	 język [w:] 

Pozytywizm.	Języki	epoki, dz. cyt., s. 133–148. 
24 Wystarczy spojrzeć na Dnie czy korpus epistolografii Orzeszkowej. Zob. także: M. Żmig-

rodzka, Mądra	Pani	z	Grodna [w:] tejże, Wybrali	Polskę, Radom 2003, s. 56. Zob. także I. Wiśniew-
ska, Biografia	jako	język.	Eliza	Orzeszkowa [w:] Pozytywizm.	Języki	epoki, dz. cyt., s. 149–167. 
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Jak wykazuje Janusz Kostecki, lata osiemdziesiąte XIX wieku utworzyły swoisty 
kanon lekturowy na kolejne sto lat i wśród górujących nazwisk beletrystyki polskiej 
pojawiają się – Sienkiewicz, Prus, Rodziewiczówna, Orzeszkowa. Co prawda Święto-
chowski z Konopnicką znajdują się na dalszych pozycjach rankingowych25, ale prze-
cież wyznaczają też profil czytelniczy, którego nie zmienią (a na pewno nie wyelimi-
nują) nowe „izmy” sztuki młodopolskiej i nowe formy podawcze dwudziestolecia.

Gdyby nie to, że Świętochowski cenił myśl jako jedyną ważną wartość jakie-
gokolwiek zapisu, szczególnie literackiego – można byłoby przyznać sporo racji 
recepcji jego dokonań przez młodopolskich „forpocztowców”, którzy wydobyli cel-
nie formę zapisu Świętochowskiego – utrzymaną w duchu parnasistowskim, pisząc 
w 1895 roku, że „Świętochowski zachował genialny frazes”26. 

I choć Świętochowski nie wypowiada się aprobatywnie o symbolistach i młodo-
polskiej poezji27, zwracając uwagę na modernistyczną literaturę, nowy język i spo-
sób obrazowania, na specyficzną wizyjność tego czasu (a nazwa to synonimiczna 
z ruchem Młodej Polski), mimo że nie identyfikuje się z nowym prądem światopo-
glądowym, ruchem i sposobem zapisu (ujawniającym specyficzne prawidła pisar-
skie), podkreśla jednak ogromną rolę modernizmu w burzeniu skostniałych wyobra-
żeniowych wzorców:

Ale gdyby nawet we wszystkich wytworach modernizmu, dekadentyzmu, wizjoni-
zmu nie było więcej oleju niż w ziarnach jednego słonecznika, jeszcze i wtedy nale-
żałoby przyznać, że nie spalą się one w literaturze jak bengalskie ognie, lecz pozo-
stawią w niej skutek trwały. […] Stają się [ludzie – dop. mój – D.M.O.] bowiem ich 
[tworów – dop. mój – D.M.O.] prawodawcami, wyznaczają dla ich rozumu i uczuć 
niezmienne twory, wyrabiają formy, według których ciągle i długo odlewać się 
muszą ich myśli i natchnienia. […] Pojawiły się duchy odmienne, ale nie dość silne, 
aby złamać powagę mistrzów i dać światu swoje wzory, odciskały się więc na tych 
matrycach, urozmaicając je tylko drobnymi szczegółami28.

25 J. Kostecki, Wybory	lekturowe	abonentów	warszawskich	wypożyczalni	prywatnych	na	prze
łomie	lat	osiemdziesiątych	i	dziewięćdziesiątych	XIX	wieku [w:] Przełom	antypozytywistyczny	w	pol
skiej	świadomości	kulturowej	końca	XIX	wieku, dz. cyt., s. 183–214, zwłaszcza s. 202 (czytelnicy 
pochodzenia żydowskiego – wyższa od przeciętnej liczba wypożyczeń utworów Świętochowskiego), 
s. 203 (awans Świętochowskiego), s. 210 (Świętochowski jest w grupie autorów najbardziej różni-
cujących syndromy wyborów poszczególnych kategorii czytelników), s. 212 (Świętochowski jest 
najpopularniejszym autorem w dziale „poezja i dramat” w wypożyczalni przy ul. Chmielnej w l. 
1890–1891); tenże, Dziewiętnastowieczne	piśmiennictwo	polskie	w	ocenie	środowisk	opiniotwórczych	
ubiegłego	stulecia [w:] Książka	pokolenia.	W	kręgu	lektur	polskich	doby	postyczniowej, pod red. 
E. Paczoskiej i J. Sztachelskiej, Białystok 1994, s. 186–199 (zwłaszcza s. 192–194). 

26 C. Jellenta [N. Hirszband] Cieplarnia	bezducha [w:] C. Jellenta, M. Komornicka, W. Nał-
kowski, Forpoczty, Lwów 1895, s. 150. 

27 Zob. Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Liberum	veto,	Odpowiedź, „Prawda” 1903, nr 46; 
tenże, Znaczenie	ostatniej	 fali	w	sztuce, „Prawda” 1903, nr 43. Wszystkie cytaty z Liberum	veto 
oznaczam dalej jako Lv. 

28 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Znaczenie	ostatniej	fali	w	sztuce (Lv, „Prawda” 1903, nr 43). 
Cyt. za: A. Świętochowski, Wybór	 pism	 krytycznoliterackich, wyboru dokonał S. Sandler, wstęp 
i przypisy M. Brykalska, Warszawa 1973, s. 573. Dalej jako: Cyt. za: WPK i numer strony cytowanej. 
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Bunt modernistyczny uznaje za nieocenioną formę walki z szablonem, wstecz-
nictwem myślowym, jałowością idei. Bunt ten – wedle Świętochowskiego

nie ma jeszcze dość siły, ażeby nowe wzory stworzyć, ale ma dość odwagi, ażeby stare 
usunąć, to musimy najdzikszym rozpędom w sztuce współczesnej przyznać wpływ 
zbawienny29.

Przykład biografii myśli Świętochowskiego ujawnia więc problematyczność (jak 
to zostało wcześniej zasugerowane) stosowania kwantyfikatorów, etykiet: formacja	
kulturowa,	pokolenie,	biografia,	prąd,	epoka. Wielopoziomowa recepcja historii kul-
tury o Świętochowskim, zarówno ta ówczesna, jak i obecna w późniejszym dyskur-
sie humanistycznym czy obecnej refleksji nad miejscem i obecnością Posła Prawdy 
w panteonie literackim, ponadto jego dokonania czytane z perspektywy nekrologu 
(Świętochowski post mortem) potwierdzają regułę skomplikowania wzorca biografii 
myśli. Wynika ona nie tylko z rozpisanej na dziewięćdziesiąt lat mapy życia i siedem-
dziesięcioletniej twórczej i efektywnej do końca pracy, lecz także (i przede wszyst-
kim) poprzez tę oczywistość biograficzną – z doświadczania przełomowości – jako 
definiującego modelu odniesienia i rewizji oraz jako kontekstu światopoglądowego 
i kulturowego30. Czujny i baczny uczestnik kulturowego dialogu, od zawsze – mimo 
awangardowości wielu przedsięwzięć i kolektywnych zamierzeń, mimo prężnej dzia-
łalności w szeregach „młodej prasy”, pozytywistycznego tygla rodzących się idei, 
kiedy terminował u Wiślickiego i kiedy prowadził własne pisma, nie był nigdy – jak 
Orzeszkowa czy Kraszewski – człowiekiem-instytucją, choć tak był postrzegany. 

Czesław Miłosz w swej Historii	literatury	polskiej	porównuje dokonania i płod-
ność myśli (i pozostawioną spuściznę) Świętochowskiego jedynie z Józefem Igna-
cym Kraszewskim. Nazywa autora Duchów „najwybitniejszym bojownikiem w sze-
regach pozytywistów”31. W tej niezwykle zdawkowej, lapidarnej notce, którą Miłosz 
poświęca Świętochowskiemu, uderza ważna kategoria, która staje się determinu-
jąca i kształtująca nie tylko światopogląd twórczy, lecz także obecność biograficzną 
i styl bycia:

Chociaż przez najbardziej radykalnych pozytywistów uważany za przywódcę, w rze-
czywistości Świętochowski pozostawał człowiekiem samotnym, zachowując krytyczną 
rezerwę wobec spraw polityki. […] Jako pisarzowi nie można mu przyznać bardzo 
wysokiej pozycji. Nawet w swoich czasach wydawał się zbytnim mózgowcem, a jego 
dramaty są jedynie zimnymi, sztucznymi ogniami dialogów32.

29 Cyt. za: WPK, 572. 
30 Artur Hutnikiewicz w swej fundamentalnej akademickiej rozprawie pisze: „Wychodziły nadal 

„Prawda” Świętochowskiego i „Głos” Dawida, „Przegląd Tygodniowy” i „Tygodnik Ilustrowany”, 
czasopisma należące do epoki poprzedniej, choć siłą rzeczy wciągane w nurt zmieniającego się 
życia, ale przybywały zarazem tytuły nowe.” Zob. A. Hutnikiewicz, Młoda	Polska, dz. cyt., s. 70. 

31 Cz. Miłosz, Historia	literatury	polskiej	do	roku	1939, przeł. M. Tarnowska, Kraków 1993, 
s. 330. 

32 Tamże, s. 331. 
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I mimo że Świętochowski działał intensywnie na rzecz „międzykomórkowego” 
porozumienia społecznego, dialogowości z innymi, od początku swej drogi twórczej 
– był człowiekiem osobnym i samotnym. Osobność Świętochowskiego widać już, 
kiedy w czasie „wieku pary i elektryczności”, pozytywistycznej fascynacji scjentyz-
mem, pewnością wiary w możliwości człowieka, w najintensywniejszym momencie 
rozwoju cywilizacji, wydaje swój cykl Dumań	pesymisty (1876), ową sceptyczną 
formę rozpoznania „pięknej epoki” i kultury w ogóle. Formę, która zwątpienie 
potraktuje jako budulec świadomościowy języka własnej biografii myśli i języka 
biografii pokolenia. Dumania stają się przecież wyraźnym głosem w antypozyty-
wistycznej dyskusji. Co paradoksalne, wydane są przecież w czasie najwyraźniej-
szego rozwoju pozytywistycznych haseł epoki nowoczesności, rozumianej tu jako 
mentalny proces kształtowania się świadomości opartej na gruncie rozwoju dziedzin 
wiedzy przynoszących korzyści człowiekowi i warunkujących jego postęp (poznaw-
czy i materialny). 

Osobność ta z racji przynależności pokoleniowej, której się nigdy nie wyrzekł 
i którą niezwykle cenił (z perspektywy zapisu wspomnieniowego), uwyraźniła się 
w czasie młodopolskiego ruchu (!) epistemologicznego, a coraz bardziej się pogłę-
biała w czasie dwudziestolecia międzywojennego. 

Mimo tak kalejdoskopowej przestrzeni partycypacji ten pseudonimujący się 
i kryptonimujący tytan pracy, potwierdza swoim dziełem życia, że wędrowanie 
i poszukiwanie jako wyznaczniki egzystencjalne, jednocześnie konfigurują model 
obecności człowieka: mentora, filozofa, literata, starca, ojca. A działalność ta niezwy-
kle twórcza: począwszy od redakcji „Nowin” i „Prawdy” (1881–1902), przez dzia-
łalność w łonie Stronnictwa Postępowo-Demokratycznego od 1905 roku, intensywną 
i niezwykle owocną pracę w Towarzystwie Kultury Polskiej (1906–1912), redakcję 
„Kultury Polskiej” (1908–1912), redaktorstwo „Humanisty Polskiego” (1913–1915), 
przez swą twórczą (i wielowymiarową) felietonistyczną sprawność, której owocem 
są pisane przez dziesiątki lat felietony z cyklu Liberum	 veto w „Prawdzie”, ale 
i „Gazecie Warszawskiej” (szczególnie lata 1923–1925) czy „Myśli Narodowej” 
(pisane przez lata 1925–1929).

Jeśliby zatem chcieć przez pryzmat biografii Świętochowskiego spojrzeć na funk-
cjonalność terminów, kwalifikatorów, nazw – epoka, formacja, pokolenie, widać, 
że zbierają się w tej biografii co najmniej trzy wyraziste epoki (w tradycyjnym 
nazewnictwie Wyki) – pozytywizm, Młoda Polska33 i dwudziestolecie między-
wojenne. Świętochowski, ten urodzony na zrębie tradycji romantycznej, w roku 
śmierci Słowackiego, kiedy próbują jeszcze tworzyć piórem bądź czynem – Kra-
siński i Mickiewicz, wychowany w kulcie powstania, w tyglu pozytywizmu (rozu-
mianego tu za Maciejem Glogerem – jako synteza dążeń cywilizacji wywołanych 

33 Choć jak zauważa Maria Żmigrodzka, „neoromantyzm schyłku XIX wieku jest zjawiskiem 
złożonym, którego nie należy wiązać wyłącznie z programem literackim modernizmu”. Zob. M. Żmig-
rodzka,	Modernizm	polski	w	oczach	pozytywistki	[w:] tejże, Przez	wieki	idąca	powieść.	Wybór	pism	
o	literaturze	XIX	i	XX	wieku, pod red. M. Kalinowskiej i E. Kiślak, Warszawa 2002, s. 420. 
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przez ideały oświecenia34) działa prężnie, choć u samego początku pisze o rozcza-
rowaniach związanych z realizacją fundamentalnych założeń filozoficzno-socjolo-
gicznych epoki. W okresie polskiego modernizmu (Młodej Polski – rozumianej jako 
okres od wystąpień nowego estetycznego programu Przybyszewskiego, drugiej serii 
Poezji Tetmajera czy załamywania się założeń scjentystyczno-ewolucjonistycznych 
wraz z drukiem pierwszej modernistycznej powieści – Lalki (1887 – początek druku 
w „Kurierze Codziennym”, 1890 – wyd. książkowe), wreszcie, przez cały czas dwu-
dziestolecia twórczo rozpoznający mechanizmy kulturowe, wypełnia Świętochowski 
mapę literacką swoim długim i twórczym życiem.

 Gdyby posłużyć się twierdzeniem Zygmunta Łempickiego, że cały XIX wiek 
jest w zasadzie wiekiem pozytywizmu35 i odnieść tę formułę do Świętochowskiego 
– można byłoby wykazać paradoks dwubiegunowego odniesienia: Świętochowski 
wpisywałby się całą swą biografią konsekwentnie realizowaną w definicję pozyty-
wizmu jako poszukiwania myśli, jako efektu postoświeceniowych narracji tożsamoś-
ciowych, jako poszukiwania formy, która opisałaby postoświeceniowy ruch myśli 
generującej postęp. Ale postęp – rozumiany nie w sensie cywilizacyjnego progresu, 
ile w sensie humanizującego wzrostu świadomości i oświecenia jednostki ludzkiej, 
oświecenia człowieka (tak rozumianego, jak pisał o tym Kant). Ale przecież byłby 
on najbardziej niepokornym uczniem i jednocześnie twórcą pozytywizmu, rozumia-
nego jako filozofia kultury (nie tylko jako metoda badania zjawisk) charakteryzu-
jąca się scjentystycznym nachyleniem, pewnością wiedzy, sprawdzalnością faktów, 
prymatem rozumu poznającego, opierającego sprawdzalność na empirycznej drodze 
poszukiwania potwierdzeń naukowych36.

We wczesnym artykule z 1872 roku August	Comte	i	Herbert	Spencer pisał wyraź-
nie na temat definicji pozytywizmu:

pozytywizm nie jest bynajmniej żadnym wynalazkiem lub pomysłem jednego czło-
wieka (Comte’a), ponieważ zasadnicze jego idee są wspólnością kilku wieków i całego 

34 M. Gloger, Pozytywizm:	między	nowoczesnością	a	modernizmem, dz. cyt., s. 7. Zob. też: 
S. Opara, Nurty	filozofii	współczesnej, Warszawa 1994, s. 32 (pozytywizm jako spóźnione oświe-
cenie, moment realizacji oświeceniowych projektów). Zob. także: A. Zieleńczyk, Źródła	polskiego	
pozytywizmu	filozoficznego, „Droga” 1928, z. 4, s. 364–371. Warto ten tekst przywołać z co najmniej 
trzech względów: 1. pozytywizm traktuje się tu nie jako ruch samorodny, ale jako echo hasła 
z zewnątrz (co oczywiste) – prac Comte’a i niezwykle szybkiego przeniknięcia jego myśli („odgłosu 
filozofii pozytywnej”) w rozprawkach Dominika Szulca (Rozwój	zasad	umysłu	polskiego, „Przegląd 
Naukowy” 1846; O	źródle	wiedzy	tegoczesnej, 1851), który comtyzm swoiście wyzyskuje i wzbo-
gaca – pisząc o trzech studiach umysłowych ludzkości (sofii, filozofii i umiejętności); 2. wskazuje 
się tu na formy obecności pozytywizmu polskiego i różnorodne ich realizacje; 3. pozytywizm 
traktuje się jako szkołę, nie metodę czy o „ostateczną przystań” (s. 371). 

35 Z. Łempicki, Oblicze	duchowe	wieku	dziewiętnastego [w:] tegoż, Wybór	pism, oprac. H. Mar-
kiewicz, Warszawa 1966, s. 375. 

36 Samo pojęcie filozofii kultury rozumiem szeroko, czynnościowo, tak, jak prezentują je w swej 
wielopostaciowości autorzy tomu Co	to	jest	filozofia	kultury?, pod red. nauk. Z. Rosińskiej i J. Micha-
lik, Warszawa 2006, zwł. tekst Beaty Szymańskiej w tym tomie Co	 to	 jest	„filozofia	 kultury”?, 
tamże, s. 15–29. 
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szeregu uczonych, ponieważ, na koniec, nowsi myśliciele pozytywistami zwani prze-
czą wszystkiemu temu, co Comte, założycielem pozytywizmu zwany, oryginalnie 
wygłosił – z tego więc wypada, że pozytywizm umiejętnie pojęty nie jest żadną szkołą 
z niezmiennym kodeksem, z niezmiennymi artykułami wiary, z nieomylną powagą, 
ale jest metodą	[rozstrzelone – D.M.O.] naukową na doświadczeniu i naukach przy-
rodniczych opartą, od kilku wieków stosowaną i do coraz	 nowych [rozstrzelone – 
D.M.O.] rezultatów doprowadzającą37.

Chociaż – wedle ustaleń Bogdana Mazana – należałoby nazwę „pozytywizm” 
wzbogacić przydomkiem „warszawski” – określającym jego specyfikę i wyprofilo-
wanie38. Termin obejmowałby – wedle badacza:

całokształt życia literackiego i jego uwarunkowań w Warszawie oraz – na specjalnej 
zasadzie, urywkowo i rekonesansowo – jakby zarazem obok niej (przykład Konop-
nickiej) i poza nią, np. w Galicji i na emigracji ciążącej duchowo w stronę Warszawy 
(Kraszewski); całokształt znamienny dla okresu traktowanego przez badaczy jako 
czas ekspansji i stabilizacji pozytywistycznej filozofii estetyki i ideologii, a umownie 
zwanego i periodyzowanego jako pozytywistyczny (1864–1890/95)39.

Sam Świętochowski w Rozmyślaniach	nadgrobnych poświęconych Kraszewskiemu 
– owemu umysłowi wyjątkowo płodnemu i wyjątkowo wielostronnemu w literaturze 
powszechnej, jak o nim pisze – sygnuje Bolesławitę mianem tytana40. Zwraca uwagę 
na wielopoziomową formę refleksji nad kulturą i różnorodne  przestrzenie partycypa-
cji intelektualnej (powieściopisarstwo, dramaturgia, poetyka opisowa, liryka,  historia, 

37 A. Świętochowski, August	Comte	i	Herbert	Spencer, „Przegląd Tygodniowy” 1872, nr 31. 
Cyt. za: H. Markiewicz, Dialektyka	pozytywizmu	polskiego [w:] tegoż, Przekroje	i	zbliżenia.	Roz
prawy	i	szkice	historycznoliterackie, Warszawa 1967, s. 24–25. Podobnie uważał Władysław Kozłow-
ski, dzieląc pozytywizm na psychologiczny (bliski filozofii szkockiej Hume’a i Reida – uznając, 
że wszelkie badanie opiera się na psychologii – jedynym punkcie wyjścia dla poznania) i przed-
miotowy (pozytywizm Comte’a, który za jedyny przedmiot poznania uznaje tylko to, co podpada 
pod zmysłową obserwację, co podlega doświadczeniu zewnętrznemu). Zob. W. Kozłowski, Herbert	
Spencer.	I.	Charakter	współczesnej	filozofii.	Poprzednicy	Spencera, „Ateneum” 1878, t. 3, s. 435. 
Kozłowski definiował pozytywizm jako taki, który „we wszystkich swych wywodach opiera się 
(…) wyłącznie na życiu, ale nie na życiu w jego chwilowym objawie, w jego faktycznym bycie, 
tylko na życiu, jak ono się przejawia w dzisiejszym swym rozwoju” (s. 430). 

38 B. Mazan, hasło „pozytywizm warszawski” [w:] tegoż, Pozytywizm	warszawski	z	perspektywy	
mikroświatów	tekstowych, Łódź 2002, s. 127. 

39 B. Mazan, hasło „pozytywizm warszawski”, dz. cyt., s. 132. Badacz, tworząc operacyjną 
definicję „pozytywizmu warszawskiego”, podkreśla, że termin ten jest szerszy niż „obóz młodych” 
(s. 137). Pytając o umieszczenie na mapie kulturowego mikroświata Świętochowskiego, pisze: 
„Świętochowski, faktyczny przywódca i główny ideolog stronnictwa – ten indywidualista, arystokrata 
ducha, autor wielu solennych artykułów programowych, ale też np. Dumań	pesymisty, Klubu	sza
chistów (prwdr. 1894), Mojej	głowy, a później Duchów, o które można się beznadziejnie spierać, 
jaką epokę i styl myślenia bardziej reprezentują: pozytywizm stary, w zagładzie, czy epokę młodo-
polską jako rodzaj modernistycznego KrólaDucha? Wydaje się, że żadna z tych radykalnych opcji 
nie odzwierciedla stanowiska Świętochowskiego.” (s. 143–144). 

40 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Rozmyślania	nadgrobne, Lv, „Prawda” 1887, nr 13. Cyt. 
za: WPK, 266.
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archeologia, filozofia, moralistyka, polityka, socjologia, krytyka literacka, estetyka, 
muzyka, malarstwo), odsłaniające tylko „wielotwarzową postać  mityczną”41, która 
przerasta – zdaniem Świętochowskiego – normy ludzkie. Tego – jak nazwie Kra-
szewskiego dziesięć lat później – „obywatela literatury”42 – nikt przecież w jego 
mniemaniu nie przewyższył. Obok Kraszewskiego – co ważne – określeniem tym 
obdarza przedwcześnie zmarłego Chmielowskiego:

Żałuję, że temu odchodzącemu tytanowi z czystą duszą dziecka nie mogłem uści-
snąć spracowanej a stygnącej ręki i powiedzieć mu: jeżeli na ostatnią chwilę twego 
życia pada cień niepokoju i jeżeli jest w nim wątpliwość, czy pozostawiasz swojemu 
narodowi spadek godny twych pragnień, to zaśnij spokojnie, bo on otrzyma po tobie 
wielką spuściznę43.

Jestem przekonany, że takim tytanem był też sam Świętochowski, którego dzieło 
życia – rozpisane na kilkadziesiąt tysięcy stron, realizowane poprzez rozmaitą dzia-
łalność kulturową (ówcześnie i współcześnie odnoszącą korzyści i wymierne skutki) 
– było tytanicznym obrazem obecności. Historia kultury (literatury, historii, filozo-
fii, psychologii, socjologii) wobec figury obecności Świętochowskiego potwierdza, 
że wśród głosów i języków epok odbywał on własne tropienie różnorodnych przemian, 
kontekstów, formuł. Figury – dodać wypada – ironisty, kąśliwego stylisty, nieostroż-
nego (ale niezwykle czujnego) w ferowaniu wyroków prowokatora i mędrca jedno-
cześnie, sceptyka, „Demostenesa Polskiego”44 i wątpiącego antropologa codzienności, 
wreszcie – człowieka wzniosłego (wykorzystującego w swym dyskursie figurę wznios-
łości jako wyróżnik obecności tekstowej, estetycznej i światopoglądowej, o której 
napiszę w zakończeniu). Te różnorodne etykiety, które wyrastają z dyskusji nad jego 
osobą, prowokują do postawienia tezy o wykorzystaniu twórczym strategii nieustan-
nego przewartościowywania, nieustannego tropienia śladów kultury, podejrzliwości 
wobec prawideł życia, podejrzliwości wobec pewnych i trwałych prawideł kształtu-
jących mechanizmy obecności, mechanizmy relacji, mechanizmy zapisu wreszcie. 

Sylwetka Posła Prawdy pozwala także na postawienie pytań o doświadczenie for-
macyjności kulturowej, pytań o rewizję definicji etykietujących i ustanawiających 
oraz ich funkcjonalność, o to, na ile formacja utrwala kulturotwórczą siłę. Pytanie 
dotyczyć winno również modelu wychodzenia z określonej formacji, kształtowania 
własnej ścieżki, indywidualnego modelu obecności, ale i współdziałania w obrębie 
pewnej zbiorowości. Świętochowski widziany ponad epokami i ponad dziedzinami, 
ale – gdyby chcieć zastosować definicję szeroko pojętej formacji nie tyle dziewiętnas-
towieczności, ile modernistyczności, to rzec wypada – Świętochowski jako łącznik 
i jednocześnie wyrazisty przedstawiciel modernistycznej wspólnoty intelektualnej. 

41 Tamże, s. 265. 
42 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Obywatele	w	literaturze, Lv, „Prawda” 1897, nr 39. Cyt. 

za: WPK, 267. 
43 Zob. Wspomnienie	pozgonne poświęcone Chmielowskiemu. Cyt. za: WPK, 385. 
44 Zob. A. Świętochowski, Wspomnienia, oprac. i wstępem opatrzył S. Sandler, Wrocław 1966, 

s. 56. Określenie to pochodzi od Lucyny Ćwierczakiewiczowej.
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Współczesne nauki o duchu ujawniają wielopoziomową recepcję dzieła myśli 
Świętochowskiego. Refleksja nad doświadczeniem obecności myśli Świętochow-
skiego w kulturowym dialogu opisana z perspektywy filozofii (Barbara Skarga, Anna 
Hochfeldowa, Stanisław Jedynak), socjologii (Bogdan Suchodolski, Jerzy Szacki), 
historii idei (Jerzy Jedlicki, Marek Pąkciński), historii (Tadeusz Stegner) wskazuje, 
że jest to myśl niezwykle pojemna i wyznaczająca możliwości badawcze dla szeroko 
pojętej humanistyki. Co ważne – interdyscyplinarność myślenia Świętochowskiego 
– pozwala na diagnozy łączące paradygmat literaturoznawczy, socjologiczny, filo-
zoficzny i historyczny. Co w konsekwencji – daje przekonanie o wspólnotowości 
myśli jako zworniku dziewiętnastowiecznego, dwudziestowiecznego i współczes-
nego dyskursu humanistycznego.

Ważna dla moich rozpoznań jest łączliwość i przenikanie się kategorii „świado-
mości”/„nieświadomości” w dyskursie filozoficznym i psychologicznym 2. połowy 
XIX wieku. W naukach humanistycznych i refleksji humanistycznej XIX wieku 
następuje zaciernie granicy i różnicy między interpretacją kategorii „świadomości”/
„nieświadomości” w badaniach filozoficznych i psychologicznych, dzięki przekła-
dalności i wzajemnym oddziaływaniu na siebie procesów poznawczych obu tych 
dziedzin; na gruncie polskim szczególnie Ochorowicza45 (tak ważnego jako autora 
Listów	 z	Lipska	o	współczesnej	 filozofii	 niemieckiej z 1874 roku dla Świętochow-
skiego), Hartmanna, Herbarta, Fechnera, Mesmera, później dopiero Freuda46. Jest ona 

45 Szczególnie prace: Dzisiejsze	stanowisko	oraz	zagadnienia	magnetyzmu („Przegląd Tygo-
dniowy” 1867, nr 21); Jak	należy	badać	duszę,	czyli	o	metodzie	badań	psychologicznych (1869); 
O	wolności	woli (1871); Das	Bewusstsein	im	Menschen,	seine	Bedingungen	und	Gesetze (1873); 
Bedingungen des Bewusstwerdens. Eine	physiologischepsychologische	Studie (1874); O	wrażeniach	
zmysłowych („Kosmos” 1876, nr 11); O	zjawiskach	zdwojenia	w	życiu	duchowym	człowieka (1877); 
De	la	suggestion	mentale (1887, tłum. polskie: O	sugestii	myślowej, 1937); Zjawiska	mediumiczne 
(1913). Zob. także cenną przedmowę Ryszarda Stachowskiego do: J. Ochorowicz, Pierwsze	zasady	
psychologii	i	inne	prace, Warszawa 1996, s. 7–31 (tutaj także porządkująca bibliografia). 

Współczesna nauka filozoficzna i psychologiczna zwraca uwagę na tę prawidłowość i próbuje 
opisać subtelności różnicujące. Oczywiście – celem tej pracy nie jest odtworzenie tych niuansów. 
Sygnalizuję tylko problem. Zob. hasło „świadomość” [w:] Filozofia	a	nauka.	Zarys	encyklopedyczny, 
Wrocław 1987, s. 147–148, 270–271; hasło „świadomość” [w:] A. Podsiad, Słownik	terminów	i	pojęć	
filozoficznych, Warszawa 2000, s. 862–864 (ważna w kontekście dziewiętnastowiecznej nauki suges-
tia odróżniająca świadomość od samoświadomości); hasło „consciousness” [w:] The	Encyclopedia	
of	Phiolosphy, ed. by P. Edwards, London 1967, t. 2, s. 191–195 (zwłaszcza części „self-knowledge” 
i „states of consciousness”); hasło „świadomość” [w:] Słownik	psychologiczny, pod red. W. Szew-
czuka, Warszawa 1979, s. 291–292. Zob. także: Nieświadomość	 jako	kategoria	filozoficzna, pod 
red. A. Motyckiej i W. Wrzoska, Warszawa 2000, zwłaszcza teksty: A. Kapusta, Genealogia	nie
świadomości, s. 141–149; K. Zamiara, Nieświadomość	jako	kategoria	psychologiczna	i	kulturowa, 
s. 225–232; A. Chmielecki, Nieświadomość	a	podmiotowość, s. 266–279.

46 O poprzednikach Freuda w polskiej myśli psychologicznej oraz o europejskiej wspólnocie 
kulturowej posługującej się pojęciem „nieświadomości” (zarówno w sensie psychologicznym, jak 
i filozoficznym, medycznym i literackim) pisze obszernie Bartłomiej Dobroczyński. Zob. tegoż, Idea 
nieświadomości	w	polskiej	myśli	psychologicznej	przed	Freudem, Kraków 2005. Autor, powołując się 
na książkę The Unconscious Before Freud, 1960 (Nieświadomość	przed	Freudem, 1978) Lancelota 
Law Whyte’a, podkreśla, że między rokiem 1872 a 1880 ogłoszono drukiem w Europie sześć książek 
ze słowem „nieświadomość” w tytule, a w samej Francji między 1872 a 1877 zostały opublikowane 
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podbudowana również rozróżnieniem dokonanym przez Kanta47, Schopenhauera48 
i zweryfikowana z wolnościowym projektem Milla49 na świadomość moją własną 
(samoświadomość) i cudzą.

* * *
Zamierzeniem pracy nie jest ujawnienie hierarchii gatunków i języków, którymi 

w swej twórczości posługuje się Świętochowski. Oczywiście – kolejne etapy analizy 
i wnikliwego poddawania oglądowi tekstów autora Dumań	pesymisty, wyprofilują 
modele i wzorce istotne, ale od razu to zaznaczę – wypróbowywanie przeróżnych 
gatunków przez Świętochowskiego – okazuje się szkołą terminowania w nich po to, 
by podskórnym rytmem odnajdować od początku drogi twórczej aforystyczną uni-
wersalizującą metodę diagnozy, sposób refleksji i językowe potwierdzenie jakości 
wybranej formy miniatury. Bo – Świętochowski – podobnie jak „drobiazgowy” Prus 
– jest gigantem myśli w miniaturze. Świętochowskiego biografia myśli jako poszu-
kiwanie właściwego języka, gatunku, właściwej jakości, by opisać sposoby kondycji 
człowieka, ujawnia przekładalność i wzajemne oświetlanie się filozofii i filologii. 

Książka składa się z wprowadzenia, czterech głównych rozdziałów (z podroz-
działami kwalifikującymi) i zakończenia. Nie rości sobie ona prawa do odtworzenia 
chronologicznego biografii Świętochowskiego, co byłoby dokonaniem karkołomnym 
po niezwykle skrupulatnej i fundamentalnej pozycji Marii Brykalskiej Aleksander	
Świętochowski.	Biografia (1987). Oczywiście – nie sposób też pominąć specjalis-
tycznie wyprofilowanych, niezwykle cennych pozycji, które diagnozują dzieło Posła 
Prawdy – Samuela Sandlera	Studiów	nad	Świętochowskim (1957), Świętochowskiego 
(1963) Jerzego Rudzkiego, studium Wczesne	dramaty	Aleksandra	Świętochowskiego	
(„Niewinni”,	„Ojciec	Makary”,	„Piękna”).	Zarys	monograficzny (1991) Bogdana 
Mazana (i innych prac tego Autora) oraz artykułów Ewy Paczoskiej – mających 
charakter całościowych studiów interpretacyjnych.

W swojej pracy opieram się na całym korpusie tekstów Świętochowskiego, zarówno 
tym wydanym, jak i niewydanym, pozostającym w rękopisie (epistolografia, diary-
styka, zapiski). Korpus tekstów wydanych stanowią opublikowane w oddzielnych 
tomach pisma i publikacje prasowe, poza tym literatura piękna i dzieła naukowe. 

Czytanie dziedzictwa Świętochowskiego przez pryzmat biografii myśli ujawnia, 
że zakres problemowy jest oceną zjawiska „nadobecności” i frekwencyjności kate-
gorii „formy” i „myśli” w jego twórczości i zakres ten profiluje całość, która spaja 

ważne teksty przeglądowe dotyczące nieświadomości – Renouvier, Janet, Dumont (s. 11). Szczegól-
nie interesujące w tej monografii są rozdziały poświęcone Ochorowiczowi i Abramowskiemu. 

47 I. Kant, Krytyka	czystego	rozumu, z oryginału niem. przeł. oraz wstępem i przypisami opa-
trzył R. Ingarden, Warszawa 1957, t. 1 i 2; tenże, Krytyka	praktycznego	rozumu, z oryginału nie-
mieckiego przeł. oraz wstępem i przypisami opatrzył B. Bornstein, Kęty 2002, zwłaszcza rozdz. III 
(O	pobudkach	czystego	praktycznego	rozumu), s. 82–111. 

48 A. Schopenhauer, Co	to	jest	samowiedza? [w:] tegoż, O	wolności	ludzkiej, przekł. A. Stögbauer, 
Warszawa 1991, zwł. s. 19–22. 

49 J.S. Mill, O	wolności, przekł. J. Starkel, Lwów 1864. 
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najważniejsze, choć z pewnością nie wszystkie, elementy biografii myśli. Perspek-
tywa całościowa pracy jest perspektywą otwierającą – dialogującą i otwierającą na 
dialog. Celem książki jest bowiem całościowa rewizja mentalnego zapisu myśli 
Świętochowskiego, choć ten już w cyklu swych esejów z 1876 roku przestrzegał 
przed stawianiem sobie celów. Wywód myślowy tak jest skomponowany, by biegł 
on dwutorowo. Opisuje Świętochowskiego poszukiwanie formy, sprawdzanie moż-
liwości języka, możliwości myślowych i jest jednocześnie diagnozą formy, pytania 
o zasadność formy, zmagania z formą w przestrzeni kulturowej poprzez ustosun-
kowanie się do jej możliwości.

Struktura książki, która pozwala odbijać się i przeglądać językom porządku roz-
poznań i językom porządku projektów Świętochowskiego (odpowiednio rozdziały: 
I i III) z wydzieloną między nimi osobną przestrzenią intymistyki realizującej wzorce 
biografii zapisanej i zrealizowanej (rozdział II), prowadzi jako całościowy kon-
strukt ku finalnemu rozpoznaniu i spojeniu tych porządków w formie aforystycz-
nej wędrówki myśli (rozdział IV). Objętościowa struktura rozdziałów jest również 
rewersowo przemyślana. Celowo rozdział I jest tak obszerny – bo stanowi matrycę 
wyjściową, niejako językowe rozpoznanie sytuacji. Najbliższą w tym rozdziale jest 
perspektywa filologiczna kształtująca w sposób najważniejszy poszukiwania formy 
przez Świętochowskiego. Ponadto – tekstem-rewersem, tekstem-lustrem, w którym 
będę oglądał biografię myśli Świętochowskiego ze względu na to, że dla niego 
samego był najważniejszym spoiwem i modulatorem myślenia, będą Dumania pesy
misty. Tekst-matryca, swoisty własny hipertekst, który koryguje myślenie i wzorce 
zapisu Świętochowskiego będące w dalszej twórczości bardzo często wariacjami 
na temat Dumań	pesymisty.

* * *
Książka jest zmienioną wersją rozprawy doktorskiej, której publiczna obrona 

odbyła się 27 października 2009 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu War-
szawskiego. 

Pragnę serdecznie podziękować mojej Mistrzyni – Profesor Ewie Paczoskiej – 
za nieocenioną opiekę merytoryczną nad powstawaniem doktoratu, a także nieza-
pomniane spotkania w literaturze i z literaturą, za życzliwość, zaufanie i przyja-
cielską pomocną dłoń.

Państwu Recenzentom – Pani Profesor Ewie Ihnatowicz i Panu Profesorowi Mar-
kowi Pąkcińskiemu – za cenne wskazówki recenzenckie, bez których ostateczny 
kształt tej książki nie byłby możliwy. 

Dyrekcji i Pracownikom Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie – za życzliwą 
i ciepłą atmosferę podczas częstych wizyt w Muzeum w dziale rękopisów. 

Przyjaciołom i Bliskim – za obecność i wyrozumiałość. 

Publikacja książki została dofinansowana przez Dziekana Wydziału Polonistyki 
UW, Dyrekcję Instytutu Literatury Polskiej oraz Kierownika Zakładu Literatury 
i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku.



Rozdział I
W przestrzeni języka. 
Porządek rozpoznań





Wiem,	że	nic	nie	wiem
Sokrates

Myślę,	więc	jestem
Kartezjusz

Cykl sześciu esejów (minitraktatów) Świętochowskiego Dumania pesymisty uka-
zał się w „Przeglądzie Tygodniowym” w 1876 roku. Stanowi zapis przemyśleń pod-
miotu poszukującego. Ich autor – dwudziestosiedmioletni adept lipskiego uniwer-
sytetu (gdzie napisał doktorat u Wundta), pyta o prawidła rzeczywistości, formy jej 
wyobrażenia, o status podmiotowości w odsłaniającej się dzięki postępowi i zdoby-
czom cywilizacyjnym strukturze świata. Forma zapisu, charakter refleksji, sposób 
prowadzenia wywodu oparte są na nieustannym podważaniu prawideł, powszechnie 
panujących opinii, pewników, stereotypów w badaniach naukowych (szczególnie 
w przyrodoznawstwie) i w przestrzeni dialogu kulturowego. Zapisy te są również 
efektem podejrzliwości wobec języka i jego formy, podejrzliwości wobec charak-
teru ludzkiej percepcji i konsekwencji, jakie powoduje. 

Wnikliwa lektura samej formy zapisu Dumań pozwala stwierdzić, że Święto-
chowski, wzorując się na mistrzu trudnych pytań – Sokratesie – idąc właśnie jego 
ścieżką podejrzliwości wobec dyskursu, wobec gotowych matryc odpowiedzi, poka-
zuje sposób nieustannego zbijania z tropu swego czytelnika. Tak przecież formułuje 
swoje pytania i tak konstruuje wywód, by w trakcie lektury zmieniać perspektywę 
oglądu i obracać pytania przeciwko nim samym, by paradoksalnie – oczekiwać 
innych odpowiedzi, niż te wynikające z wywodu. Najczytelniejsze jest to w eseju 
Mężczyzna	i	kobieta, kiedy budując swój retoryczny z ducha (niewolny od ech mizo-
ginizmu) wywód – wskazuje na największą zagadkowość i tajemniczość postaci 
kobiety, przy czym całość skonstruowana jest tak, by w konsekwencji prowadzić 
do wniosku, że to mężczyzna dzięki niemożliwości poznania (i braku badania) oraz 
i odkrycia tajemnic (nie tylko kobiety) okazuje się tajemnym Sfinksem:

1. Dumania pesymisty – czyli Świętochowskiego „pytania 
bez odpowiedzi”



28 Rozdział I – W przestrzeni języka. Porządek rozpoznań

Jeżeli więc kto ma prawo nazwać się Sfinksem, to głównie mężczyzna, a nie kobieta. 
On jest bardziej niezbadany, bo nie badany, bo jako ustrojem wyższy, do poznania 
trudniejszy1.

Świętochowski – jak Sokrates – obnaża pewność i zasadność nie tylko przewi-
dzianej odpowiedzi, która z reguły jest niewystarczająca bądź błędna, ale samej for-
muły pytania, która nie wyzyskuje nigdy tego, co jest intencjonalnie zamierzone. 
Kafka rzekłby – egzamin zdaje ten, kto nie odpowiada na pytania...

Filozofia sokratejska, antysystemowa z założenia, okazała się dla Świętochow-
skiego przydatną formułą weryfikowalności myśli, ale i budowania dyskursu. Figura 
Sokratesa w całej twórczości Świętochowskiego z jednej strony jest sposobem odwo-
łania się do mądrościowych dewiz mędrca w ogóle, z innej – jest nawiązaniem do 
formy intelektualnego dialogu, dyskursu będącego przeciwieństwem wieszczego 
i mentorskiego. Maska Sokratesa (szczególnie zastosowana jako obnażenie izola-
cjonizmu polskiej kultury szlacheckiej czy postszlacheckiej) ujawnia uniwersalną 
diagnozę i wybór. Mają one na celu rozpoznanie otwartości na dyskusje dotyczące 
narodowej formy konfliktu ogólnospołecznego. Zasada dowodzenia, prowadzenia 
dyskursu, maieutyka pomocne okazują się w diagnozowaniu wzorców i kondycji, 
a także sprawności języka. Anakrezy sokratejskie, czyli zwroty do „ty” lub „wy” 
czytelniczego to stały element budowania wywodu w esejach Świętochowskiego. 
Maieutyka, dzięki swej funkcji poznawczej i komunikacyjnej, potwierdza, że dialog 
staje się metodą synkretycznej obecności. Często oczywiście dialog to pozorowany 
(świetnie widać ten zabieg w tekstach miniatur narracyjnych Świętochowskiego) – 
projektujący. Stworzony po to, by powołać odbiorcę, by go zmusić do odpowiedzi, 
do mówienia w ogóle. Synkreza jako pomieszanie elementów ironii, humoru, nie-
wolna od wpływu poheglowskiej dialektyki2 okazuje się w wersji Świętochowskiego 
komponentem dyskursu, który wzmacnia siłę wątpliwości poznawczej. 

Figura Sokratesa wpisana jest w osocze intelektualnego przekształcania świa-
domości wątpiącej i sceptycyzmu poznawczego, ujawniających krytyczny stosunek 
wobec myśli. Nie chodzi tu o etos Sokratesa jako mędrca ateńskiego, tylko o pod-
skórne (w trakcie wywodu) ujawnienie wstrzemięźliwości poznawczej – tak bliskiej 
rozpoznaniom Świętochowskiego, który przybiera wręcz maskę polskiego Sokra-
tesa. Jakże inna to obecność, niż figury Sokratesa w twórczości Norwida (o czym 
pisał ostatnio Tomasz Mackiewicz3), wchodzącego w rolę polskiego Sokratesa – 

1 A. Świętochowski, Dumania pesymisty, wstęp i oprac. E. Paczoska, Warszawa 2002, 
s. 74. Wszystkie cytaty podawane są z tego wydania. Po cytacie podaję symbol D i numer strony 
cytowanej. 

2 Por. rozpoznania Krzysztofa Trybusia o ironii Kierkegaarda i Nietzschego. K. Trybuś, Epopeja	
w	twórczości	Cypriana	Norwida, Wrocław 1993; tenże, Stary	poeta:	studia	o	Norwidzie, Poznań 
2000.

3 Zob. T. Mackiewicz, Sokrates	Norwida.	Kontekst	–	recepcja	–	kontynuacja, Warszawa 2009. 
Autor pisze, że Sokrates był pierwszym myślicielem, który wcielił w życie ideał mądrości, który 
nie tylko poszukiwał prawdy, lecz także kierował się nią i który poświęcił życie w imię prawa do gło-
szenia jej; Norwid zaś jest tym, który wskazywał grecką tradycję uczonej rozmowy jako alternatywę 
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u Świętowskiego to formuła polifoniczności myśli i języka, nie sama oczywiście 
dialogiczność poezji, dają się zauważyć także w nieustannej formie dialogowania 
podmiotu Dumań	pesymisty. 

Paradoks z figurą Sokratesa jako wykorzystaną w dialogu interkulturowym 
polega na tym, że Sokrates zawsze jest czyjś – Platona, Ksenofonta, Hegla, Nor-
wida, Świętochowskiego. Staje się matrycą budującą składnik tożsamościowej 
refleksji przedromantycznej i romantycznej. W kulturze 2. połowy XIX wieku nie 
jest silnie eksponowany, raczej przywoływany incydentalnie (wręcz egzemplarycz-
nie – figura Sokratesa na biurku pani Latter w Emancypantkach Prusa, figura toż-
samościowa incydentalnie pojawiająca się w epistolografii Orzeszkowej, Aspazja 
rozmawiająca z Sokratesem w Mirtali), jedynie chyba dla Świętochowskiego jest 
wzorcem i składnikiem budowania dialogu. Niewątpliwie postać Sokratesa kojarzy 
się Świętochowskiemu – jak romantykom (i ten fakt niewątpliwie łączy go z ich 
myślą, wpisując w dziewiętnastowieczną wspólnotę kulturowego dialogu) – z przy-
wołaniem kategorii ironii jako estetycznego wykładnika obecności etyki, ale i języ-
kowego wykładnika/modulatora sensów.

Wykorzystywana w języku poetyckim ironia od czasów Novalisa, Schlegla, Hegla 
(włączającego Sokratesa w swą dialektykę dziejów, w której występuje jako dziwny 
zwiastun chrześcijańskiej refleksji nad prawidłami doświadczenia), Kierkegaarda 
(dla którego staje się kluczem do zrozumienia postawy samego Sokratesa4), wresz-
cie Byrona czy Norwida – pozwala ponadto na wprowadzenie figury Sokratesa jako 
mistrza dialogu i nieoczywistości tropów myślowych5. Przezwyciężenie sokratyzmu 

dla personalizmu i asymilacji. Tamże, Wstęp, s. 9–18. Zob. także: J. Fert, Norwid	–	poeta	dialogu, 
Wrocław 1982; tenże, Poeta	 sumienia.	 Rzecz	 o	 twórczości	Norwida, Lublin 1993; W. Rzońca, 
Norwid	a	romantyzm	polski, Warszawa 2005 (s. 69 – wszechobecność greckiego filozofa w pismach 
Norwida). 

4 S. Kierkegaard, O	pojęciu	ironii	z	nieustającym	odniesieniem	do	Sokratesa, przeł. i posłowiem 
opatrzyła A. Djakowska, Warszawa 1999. Zob. także: M. Gliszczyński, Życie,	nauczanie	i	śmierć	
Sokratesa, Warszawa 1858; A. Krokiewicz, Sokrates, Warszawa 1958; I. Krońska, Sokrates, War-
szawa 1964, zwłaszcza rozdz. Metoda	Sokratyczna	i	wiedza	o	niewiedzy, s. 78–87. 

5 Zob. P. Łaguna, Ironia	jako	postawa	i	jako	wyraz	(z	zagadnień	teoretycznych	ironii), Kraków-
Wrocław 1984 (o przekształcaniu się ironii sokratejskiej w koncepcji Schlegla, Tiecka, Novalisa – 
s. 22). Autor uwyraźnia rodzącą się sprzeczność między treścią i formą w obrębie ironii (s. 30), 
wskazuje też na swoiste rozbicie tekstu (ową podwójną strukturę) dzięki zastosowaniu ironii (przy-
padek Kierkegaarda, s. 68). Włodzimierz Szturc w studium o ironii romantycznej, wywodząc początki 
gatunku od elenktyki i maieutyki sokratejskiej, podkreśla: „Etos ironii polega na usankcjonowaniu 
negacji jako metody wyławiania wartości”. Zob. tenże, Ironia	romantyczna.	Pojęcie,	granice	i	poetyka, 
Warszawa 1992, s. 37. Badacz, pisząc o paradoksach rozumienia ironii przez romantyków i jej 
sfunkcjonalizowaniu w tekście literackim, uwyraźnia jej znaczenie jako: skończonej pozytywności 
(za Kierkegaardem) – nie negującej rzeczywistości, ale nią rządzącej (s. 96–97); figury odsłaniającej 
sztuczność natury (s. 112); metody otwarcia dzieła (s. 115); figury ujawniającej „transcendentalność 
błazenady” (za Schleglem) oraz grę z rzeczywistością i ideami (s. 190); figury umożliwiającej frag-
mentaryczność tekstu (s. 200); elementu zespajającego poezję i filozofię (s. 207). 

O ironii jako kategorii egzystencjalnej traktują prace Edwarda Kasperskiego – Ironia	jako	dys
kurs	i	strategia.	Z	rozważań	nad	poetyką	teoretyczną	i	historyczną	ironii, „Przegląd Humanistyczny” 
1990, nr 3, zwł. s. 32 (o Okruchach	filozoficznych Kierkegaarda), s. 33 (o usytuowaniu ironii na 
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u Nietzschego ma wymiar totalny (w Narodzinach	tragedii totalna twórcza krytyka 
spuścizny Sokratesa, a w Wędrowcu	 i	 jego	 cieniu – Sokrates jest figurą mądro-
ści, przewyższającą założyciela chrześcijaństwa6). Dla Świętochowskiego staje się 
jednak ironia (znaczona już w Dumaniach, ale rozwinięta w stylistyce miniatur: 
obrazków, bajek, nowel) figurą umożliwiającą krytyczny dialog z teraźniejszością 
i przesz łością, a także jest pomocna w określaniu stopnia podejrzliwości wobec 
języka jako systemu znaczeń. 

Figura Sokratesa jest Świętochowskiemu potrzebna do tego, by obnażyć funk-
cjonalność relacji: ja-świat, tożsame/nietożsame, obnażyć kryzys kulturowy, mecha-
nizmy społecznej komunikacji, pobudzić do podejrzliwego myślenia. Dialog – za 
Sokratesem – to dialog z filozofią, tradycją, to wreszcie – ujęcie dialogicznego sto-
sunku myśli. Świętochowski okazuje się poprzez to nawiązanie sokratejskie – nie-
świadomie i oczywiście wbrew własnej intencji (wszak pisze o tym, by strzec się 
celów), akwizytorem pojęć i fenomenów filozoficznych, socjologicznych i ogólno-
ludzkich. Sokratyczna formuła podstępnego pytania, na które nie można znaleźć 
odpowiedzi, albo która jest wieloznaczna i zależna od perspektywy widzenia, ujaw-
nia dodatkowo łączliwość z myślą Schopenhauera. Sokratyczne wątpienie i pytanie 
na wspak oraz perspektywizm (przefiltrowany przez medium Schopenhauera), bliski 
jest przecież całej ścieżce filozoficznej wędrówki Nietzschego, dlatego rozpozna-
nia Dumań	pesymisty wydają się zbieżne z rozpoznaniami autora późniejszej Woli	
mocy, który nie jest jawnie obecny w cyklu esejów Świętochowskiego, ale wspól-
notowość reguły percepcyjnej należy tu zaznaczyć.

Oczywiście – perspektywizm – jako podstawowa metoda, forma badania i oglądu 
rzeczywistości oraz jej praw, kojarzona z Nietzschem, a po raz pierwszy ujawniona 
w pracy filozofa podziwianego przez samego Nietzschego – Gustava Teichmüllera 
w książce Die	wirkliche	und	die	scheibare	Welt z 1882 roku7, wybrzmi pewniejszym 
głosem odwołania w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, najwyraźniej 
w Tragikomedii prawdy, którą traktuję jako obrazową realizację Dumań	pesymisty 
i rewersową strukturę odpowiedzi. Cykl ten okazuje się bowiem z jednej strony 
swoistą odpowiedzią na pytania zawarte w Dumaniach pesymisty – ale też kolejną 
wersją pytania o prawidła poznawania rzeczywistości. W tytułową formułę cyklu 

pograniczu estetyki i etyki); Ironia,	poetyka,	antropologia	(w	kręgu	Kierkegaarda), „Przegląd Huma-
nistyczny” 1988, nr 11/12, zwł. s. 8 (spór Kierkegaarda z Heglem i romantykami – podobieństwo 
do antycznego Sokratesa); Tożsamość	bez	maski.	W	kręgu	„Punktu	widzenia”	i	autobiografii	Kier
kegaarda [w:] Aktualność	Kierkegaarda.	W	150	rocznicę	śmierci	myśliciela	z	Kopenhagi.	Wybór 
studiów pod red. A. Szweda, Kęty 2006, s. 36–73.

O ironii jako strukturze antyfrastycznej i strategii wartościowania, które wymagają dekodowa-
nia, pisze Linda Hutcheon. Zob. taż, Ironia,	satyra,	parodia	–	o	ironii	w	ujęciu	pragmatycznym [w:] 
Ironia, pod red. M. Głowińskiego, Gdańsk 2002, s. 169. 

6 F. Nietzsche, Wędrowiec	i	jego	cień, przeł. K. Drzewiecki, oprac. R. Mitoraj, Kraków 2005, 
s.170.

7 Podaję za: M. Jay, Kryzys	tradycyjnej	władzy	wzroku.	Od	impresjonistów	do	Bergsona, tłum. 
J. Przeźmiński [w:] Odkrywanie	modernizmu, pod red. R. Nycza, Kraków 2004, s. 318. Zob. także: 
C. Guillen, Literature	as	System:	Towards	the	Theory	of	Literary	History, Princeton 1971, s. 318f. 
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składającego się z sześciu opowieści, wpisane jest nieustanne łączenie przeciwieństw 
w celu ujawnienia całościowego (niekoniecznie spójnego) obrazu świata. 

Co więcej – charakter narracyjny Dumań opiera się na dwóch modelach komuni-
kacji: dialogu (z wpisanym w tekst wirtualnym czytelnikiem, do którego się podmiot 
Dumań często zwraca i odwołuje; i figurą człowieka – jako instancji, z którą się 
dialoguje poprzez pytanie o jego kondycję i istotę) oraz monologu (wyznania, kon-
fesji, wypowiedzi nasyconej subiektywizmem czy nawet personalizmem doprowa-
dzonym do osobności):

przypuszczam, że nie było, nie ma i nie będzie człowieka, który byłby moją lub 
twoją, czytelniku, wierną kopią. Jest w tym przypuszczeniu niewysłowiona rozkosz. 
(D, 60)

Co ważne – bezpośrednie zwroty do czytelnika zamieniają się w toku wywodu 
w adres monologowy i przemiennie budują dyskurs pytającego. Już od Arystotelesa 
i Platona po współczesną teorię narracyjnej tożsamości (w intymistyce: Skwarczyń-
ska, Cysewski, Zimand, Lubas-Bartoszyńska, Czermińska)8, Ricoeurowską formułę 
tożsamości pamięci9, filozofię dialogu (Buber, Lévinas, Tischner) wiadomo, że for-
muła monologu okazuje się formułą dialogu (jawnego bądź utajonego, świadomego 
bądź nie), a dialog przybiera cechy monologowej struktury wypowiedzi. Zwracam na 
to uwagę, bo te komponenty narracyjnej tożsamości będą wyraźnie zamazane (może 
lepiej: ich proporcje ulegną zaburzeniu) w formie dramatu Świętochowskiego. 

Konstatacja ta wydaje się niezbędna jako wyróżnik zasadności zestawienia Tra
gikomedii prawdy z Dumaniami pesymisty. Okaże się bowiem, że zamiana bezpo-
średnich zwrotów do czytelnika z Dumań	– w monologową i dialogową strukturę 
pytania, ma właśnie odpowiednik w cyklu Tragikomedii prawdy. I że w wyrazisty 
sposób wypełnia poprzednią formułę bezpośredniości – poziomu instancji nadaw-
czej i odbiorczej (wirtualnej).

Relatywizm poznawczy i sceptycyzm oparte są na perspektywizmie jako metodzie 
poznawczej, ale i istocie samego poznania. Wątpiące cogito, które jest człowiekiem 
– myślą, zapośredniczające różne matryce obecności – sokratejską, montaigne’owską 
(tak silną również dla wczesnego myślenia Konopnickiej), kartezjuszowską, spino-
zjańską, spencerowską, stirnerowską, schopenhauerowską, filtrujące przeróżne kon-
teksty filozoficzne (przywołane czasami na zasadzie etykiety i sygnatury) – jest jed-
nak (mimo nieuchronności skojarzeń i zapożyczeń jawnych) – strukturą autonomiczną 

8 S. Skwarczyńska, Wokół	teorii	listu [w:] tejże, Pomiędzy	historią	a	teorią	literatury, Warszawa 
1975; K. Cysewski, Teoretyczne	i	metodologiczne	problemy	badań	nad	epistemologią, „Pamiętnik 
Literacki” 1997, z. 1, s. 95–110; R. Zimand, Diarysta	Stefan	Ż., Warszawa 1990, rozdz. II (O gra
fomanii	i	grafomanii,	a	także	o	naukach	płynących	z	lektury	„Dzienników”), s. 46–71; R. Lubas-
Bartoszyńska, Między	autobiografią	a	literaturą, Warszawa 1993; M. Czermińska, Autobiografia	
i	powieść,	czyli	pisarz	i	jego	postacie, Gdańsk 1987, zwł. rozdz. Postawa	autobiograficzna, s. 7–28; 
taż, Autobiograficzny	trójkąt:	świadectwo,	wyznanie	i	wyzwanie, Kraków 2000.

9 P. Ricoeur, Pamięć,	historia,	zapomnienie, przekł. J. Margański, Kraków 2007, zwł. podrozdz. 
Trzy	 podmioty	 atrybucyjne	wspomnienia:	 ja,	 zbiorowość,	 bliscy, s. 163–174 oraz fragm. rozdz. 
Historyk	i	reprezentacja, s. 317–330.
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i osobną. Przypomina modernistyczne „ja niepewne siebie” (termin Ryszarda Nycza10) 
i taki trop podmiotowości okazuje się celnym wskazaniem. Już Kazimierz Wyka 
zauważał niezwykłą siłę tekstu Świętochowskiego, kiedy pisał, że polscy pozyty-
wiści, poza jednym Świętochowskim jako autorem Dumań	pesymisty, nie przemyś-
leli swego stanowiska naturalizmu filozoficznego o pesymistycznym „wyglądzie” 
i sztukowali je często tendencyjnością społeczną11. Świętochowski pisze: 

Strudzeni mozolnym błąkaniem się w mroku tajemnic wiedzy, mimo woli tęsknimy 
do jakiegoś w tej torturze wytchnienia, do jakiejś chwilki nieświadomości, w której by 
znikł nam sprzed oczu cały byt, zagłuchły wszystkie odgłosy jego walk, zmartwiało 
całe jego życie. Być ciągle trawionym gorączką poznania i ciągle niepewnym jego 
prawd, myśleć bez przerwy nad istnieniem i nigdy go nie przeniknąć, nigdy nie doba-
dać się jego rzeczywistej natury, podsycać tylko nauką pragnienia i żadnego z nich 
nie zadowolić – to męczarnia, która więcej człowiekowi skradła szczęścia i więcej 
mu podsunęła udręczeń niż niejeden krzyż, na którym go rozpinano. Gdyby więc 
można stracić świadomość, chociaż na czas jednego obrotu ziemi! (D, 33)

Pragnienie stracenia świadomości jest tak ważne dla Świętochowskiego, który 
przecież dowartościowuje przez to przerażającą w konsekwencji świadomość nie-
świadomości! Świadomość tego, że rozum może wszystko objąć i jednocześnie nie 
może niczego, że ludzkie poznanie opiera się na wielkiej niewiadomej. Już Herbert 
Spencer w rozdziale Adaptacyjny	 charakter	wiedzy	 (z Pierwszych	 zasad), podda-
jąc twórczo krytycznemu osądowi prawidła Kantowskiego systematu dotyczącego 
poznania, zwraca uwagę na to, że nie można poznać rzeczy samych w sobie, a nawet 
gdybyśmy mogli je poznać, to poznanie to okaże się dla nas bezużyteczne12. 

Jan Tuczyński w swym studium o recepcji Schopenhauera w Młodej Polsce 
powołuje się na stanowisko Świętochowskiego z Dumań	pesymisty, podkreślając, 
że to „znakomite sformułowanie, będące konkluzją najlepszych studiów o genezie 
i rozwoju nowożytnego pesymizmu”13. Dodatkowo warto wskazać na ciekawy kon-
tekst komparatystyczny, który przypomina Jan Tuczyński. Zestawia on ten fragment 
Dumań z przedmową René Lorraina do francuskiej edycji Naśladowania	Buddy: 

Znużeni nadmiarem wysiłków umysłowych, trawieni melancholią, synowie rasy upa-
dającej, rozczarowani i zawiedzeni w marzeniach swoich, a jednak wciąż marzący, 
zwracamy się duchem ku odległym krainom, z których wyszli nasi przodkowie14.

Refleksja nad doświadczeniem językowego wyobcowania, uobecniająca kryzys 
antypozytywistyczny, potwierdza przekonanie, że człowiek układa definicje puste, 

10 Zob. R. Nycz, Język	modernizmu.	Prolegomena	historycznoliterackie, Wrocław 2002.
11 K. Wyka, Młoda	Polska, dz. cyt., t. 1, s. 34.
12 Zob. H. Spencer, Adaptacyjny	charakter	wiedzy	(First	Principles, London 1945, s. 53–54) 

[w:] L. Kasprzyk, Spencer, Warszawa 1967, s. 98. 
13 J. Tuczyński, Schopenhauer	a	Młoda	Polska, Gdańsk 1969, s. 31. 
14 Tamże, s. 223, przypis 21. Badacz nie cytuje bezpośrednio, tylko powołuje się na: W.M. Dębic-

kiego Filozofię	nicości (Warszawa 1896, s. 85).
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mało znaczące, które skazane są – przez fakt samej formy definiowania i określa-
nia innych form, poddawanych temu procesowi – na porażkę. Świętochowski, bli-
ski doświadczeniu modernistycznego poszukiwania formy całościowej, niezwykle 
pojemnej (choć czasem fragmentarycznej), zdaje sobie sprawę ze struktury poszat-
kowanej i zatomizowanej, która tę całość tworzy. Ponadto wie, że jakiekolwiek ramy 
klasyfikacyjne (także wiedzy akademickiej, szufladowej) atomizują jej strukturę. 
To, co pisze przecież o języku jako formie największego zniewolenia, jest zbieżne 
z tym, co zaproponują moderniści. Jak Irzykowski w Pałubie15 – ujawnia uwikłanie 
w przestrzeń stereotypu, który organizuje ludzkie życie. Pokazuje przestrzeń sche-
matu myślowego, mistyfikacji językowej, owych „szklanych wieżyczek nonsensu” 
czy nomenklatury form. Oczywiście Świętochowski zatrzymuje się na tym etapie 
refleksji, który ujawnia, że język jest mistyfikacją, kliszą i grą pozorów. Nie gra 
z językiem. Nie bawi się w mistyfikację – tak jak w praktyce metadyskursywnej 
zrobi to Irzykowski – pilny uczeń i tłumacz Hebbla, który wyciąga lekcję z reflek-
sji nad dowartościowaniem nieświadomego i fetyszyzacją słowa. I kiedy spróbuje 
autor Pałuby	przez nieświadome budować studium biograficzne dotyczące biogra-
fii Piotra Strumieńskiego, okaże się to klęską dyskursu i klęską poznania. Święto-
chowski tak daleko nie sięga. Zatrzymuje się tylko na rozróżnieniu świadomego 
i nieświadomego, ale nie wikła się w intelektualną grę z nieświadomym. Mówi 
tu, że każdy język jest formą, systemem symbolicznym (umownych) znaków, jest 
usankcjonowaną normą – czyli formą służącą posługiwaniu się nią w celu komu-
nikacji i porozumienia:

Pojęcia materii, ruchu sił, przyczyny itd., są to tylko formy, w jakich nam się objawy 
świata zewnętrznego przedstawiają. Cały nasz język jest tylko sztuczną klasyfikacją 
przedmiotów i zjawisk. Zdaje nam się, że każde słowo wyraża osobny, rzeczywiście 
istniejący fakt, chociaż codziennie nauka rozdziera tę iluzję. Ciągle np. mówimy 
o jakiejś sile	żywotnej, a wiadomo przecież, że nie ma w naturze żadnego specjal-
nego pierwiastka, do którego by można odnieść tę nazwę. […] Psychologia nieustan-
nie bada myśl,	pamięć,	uczucie itd., jako zjawiska odrębne, gdy tymczasem według 
nowo odsłoniętych prawdopodobieństw, są to tylko różne stany jednego duchowego 
procesu. Posiadamy definicje ściśle odgraniczające ducha od materii, a jutro mogą 
się pojawić dowody, które tę granicę zniosą. (D, 39)

Jakże to bliskie (i prekursorskie jednocześnie) „wtórej rzeczywistości” Leśmiana, 
„gotowemu światu” Brzozowskiego, „liczmanom myśli i mowy” Matuszewskiego, 
„liczmanom nauki i polityki” Kelles-Krauza. Świętochowski świadomy jest bowiem, 
że każdy symboliczny język (matematyki, logiki również) jest tylko umowną formą, 
konwencją. Paradoks języka – wedle Świętochowskiego – polega na tym, że mówiąc 

15 Co ciekawe – w kontekście Pałuby Irzykowskiego i intelektualizmu Irzykowskiego, Wyka 
przywoływał porównanie formy myślowej i stylistycznej tekstu z modelem Świętochowskiego, 
kiedy pisał, że: „Jedyny Świętochowski posiadał wśród pozytywistów polskich tę zimną i bez-
względną błyskotliwość, dumę samowolną, jaką daje nieskrępowany intelektualizm”. Zob. K. Wyka, 
Młoda	Polska, dz. cyt., t. 2. Szkice	z	problematyki	epoki, s. 172. 
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o języku, jesteśmy skazani na niewolę (owe „więzienie nasze w wyrazach” moż-
liwe do rozpoznania też tylko częściowo), bo używamy języka, jego struktur, zbioru 
słów z rejestru słownika przetworzonych w celu znaczenia:

Bo język jest najstraszniejszą niewolą, jaka kiedykolwiek przygniotła umysł ludzki. 
Wyjarzmienie się spod jego władzy trwa nieraz całe wieki. Gdyby Arystoteles nie był 
spętał filozofii wyrazami, w których znaczenie ona tysiąc lat wierzyła, przed tysiącem 
lat rozwiązano by wiele z tych zagadnień, które się dopiero dziś rozwiązują. (D, 40)

Niebezpieczeństwo użycia języka polega na tym, że jest on, z jednej strony – 
jedyną i nieskończoną przestrzenią możliwości i potencjalności (w języku można 
wszystko), ale, z drugiej, jest formą (która powoduje, że nie można nic poza regu-
łami i ramami konwencji). O tych paradoksach Świętochowski będzie wielokrotnie 
pisał w swych dramatach, powieściach (Drygałowie) i w aforyzmach16. Podkreśla 
tu również niemożliwość odkrycia początków języka i mowy:

Nie wierzymy tym, którzy nas zapewniają, że odkryli początek mowy lub sztuki. 
Jest to rzecz niemożliwa, jeśli nie odkryli początku całego istnienia. Bo czyż to 
dosyć powiedzieć, że język uformował się z bezwiednych wykrzykników i głoso-
wego naśladownictwa dźwięków natury? Czy tu już mur i dalej pytaniem posunąć 
się nie można? A na zasadzie jakich psychofizycznych praw dobywają się wykrzyk-
niki? Dlaczego ich nie wydaje roślina, tylko zwierzę? Jakie zjawiska zachodzą wtedy 
w jego nerwach? Dlaczego ich składniki posiadają takie własności? Jakie pierwiastki 
w tych składnikach? (D, 50)

Paradoks znaczenia języka jako formy ujawnia także, że językowy obraz 
świata (którym się posługujemy i który tworzymy) jest tylko formą wyobrażenia 
o świecie17, a nie czystym jego widzeniem i doświadczaniem: 

16 Świętochowski przytacza tu maksymę starożytnego Syrusa czy (podobnie jak w późniejszych 
korpusach aforyzmów) skrzydlate słowa z arcydzieł francuskiej moralistyki – Chamforta i La Roche-
foucaulda (poza nutą mizoginizmu, ujawniające, co ważne, zwątpienie oraz elementy sceptycyzmu 
i pesymizmu).

17 Jan Garewicz pisze w swej monografii myśli o Schopenhauerze: „W doświadczeniu zewnętrz-
nym jawi się umysłowi poznającemu świat, który jest jego własnym wytworem. „Świat jest naszym 
wyobrażeniem”. Poza wyobrażeniem, poza umysłem nie istnieje. Wszelkie wyobrażenie posiada 
dwie strony, których oddzielić od siebie nawet w myśli nie można. „Nie ma podmiotu bez przed-
miotu”. Między podmiotem i przedmiotem nie zachodzi stosunek przyczyny i skutku, lecz stosunek 
formy i treści. „Być podmiotem, to dokładnie tyle, co mieć przedmiot. Być przedmiotem, to dokład-
nie tyle, co zostać poznanym” (III, 159–160)”. J. Garewicz, Schopenhauer, Warszawa 1970, s. 33. 
Zob. także: tegoż, Schopenhauera	 filozofia	wolności oraz Wolność	woli	 i	 wina.	Uwagi	 o	 etyce	
ontologicznej	Schopenhauera [w:] tegoż, Wokół	filozofii	niemieckiej.	Wybór	pism, wstępem poprzedz. 
H. Buczyńska-Garewicz, posł. opatrzył L. Szczucki, Warszawa 2003, s. 11–36. 

Warto tylko dodać, że cenna pozycja Garewicza pomija jednak nazwisko Świętochowskiego 
(tym bardziej fakt ten dziwi, bo wspomina się „żywą lekturę” Schopenhauera dokonywaną przez 
Dygasińskiego), kiedy pisze badacz o recepcji Schopenhauera w Polsce, a przecież nikt z filozofów 
(mimo wielu prac krytycznych, dyskursywnych) – jak autor Dumań – tak mocno nie zintensyfikował 
i zinterioryzował myślenia filozoficznego autora Świata	 jako	woli	 i	przedstawienia. Oczywiście – 
zasadne jest wspomnienie o ogromnej ilości ówczesnych prac i artykułów poświęconym Schopen-
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Dwadzieścia już kilka wieków upłynęło, jak filozofia wydała straszny dla naszej wie-
dzy wyrok, który nam pozwala znać rzeczy tylko w tej formie, w jakiej one nam 
się przedstawiają, a nie, w jakiej niezależnie od nas istnieją. […] Boć jeżeli znamy 
tylko świat naszych wyobrażeń, to wszystkie przedmioty są utworem naszego włas-
nego ducha. (D, 34)

Zadziwia taka refleksja Świętochowskiego, jeśli zważyć, że czas, w którym pisze 
Dumania, to początki współczesnego językoznawstwa. Być może bliski kontakt 
lipski z Baudouinem de Courtenay pozwolił na wymianę myśli i przyczynił się do 
wzmocnienia tej refleksji. 

Tyle że ten człowiek osobny, w momencie, gdy zaczyna się rodzić na gruncie 
polskim (czy nawet warszawskim) pozytywizm spod znaku pary i elektryczności, 
scjentys tycznej potrzeby odkrycia zagadek wiedzy i nauki, mechanistycznej i mate-
rialistycznej diagnozy rzeczywistości (pozytywizm dzielący wyznawców nowej wie-
dzy na buckle’is tów i antybuckle’istów18), wpisuje się swoimi rozpoznaniami w ową 
mapę przemian kulturowych i naukowych, które mają ujawniać pewność badawczą 
i przekonanie o sprawdzalności naukowych prawideł, ponadto ewolucyjny charak-
ter rozwoju19:

Bo dziś pewien szereg, pewną formę zjawisk pojmujemy jako ciepło, ale czy poję-
cie to nie okaże się kiedyś błędnym i nienaukowym? (D, 42–43)
W tenże sam sposób zakwestionować można każdą inna regułę. (D, 43)
bo każdy przesąd był kiedyś prawdą i znowu nią zostać może. Stoimy ciągle na 
tak ruchomym gruncie wiedzy, że nic na nim trwale zbudować się nie uda. Są tacy, 
którzy raz na zawsze budować umieją – można im tej sztuki zazdrościć, ale trudno 
w niej naśladować. (D, 43–44)

To przecież podmiot, który sytuować należy w momencie przełomu antypozyty-
wistycznego, pokazujący niemal w fazie rodzenia się pozytywizmu – jego śmierć. 
Pozytywizm nad przepaścią jako formuła wyjściowa diagnozująca paradoksalność 
przeświadczeń o epoce laboratoriów, mikroskopów i mierzalności prawideł. A przy-
wołanie formuły Ryszarda Nycza nie jest bezzasadne. Oczywiście – gdyby nawet nie 

hauerowi. W 1865 roku Stefan Pawlicki uzyskał doktorat na podstawie pracy De	Schopenhaueri	
doctrina	et	philosophandi	ratione, w 1874 roku Julian Ochorowicz relacjonuje w Listach	z	Lipska	
o	współczesnej	filozofii	niemieckiej (na łamach „Niwy”) poglądy filozofa. Powstają prace Wartenberga, 
Giżyckiego, Rzewuskiego, przekłady Bassakówny (1901), Grabowskiego (1904), Stögbauera (1908), 
Lorentowicza, Błeszyńskiego. Zob. J. Garewicz, Schopenhauer, dz. cyt., s. 104–105. 

18 Taki podział dokonany jest choćby w Kartkach	 ze	 wspomnień	 Eksdziennikarza. Zob. 
[W. Przybo rowski?] [J. Kaliszewski?], Stara	i	młoda	prasa.	Przyczynek	do	historii	literatury		ojczystej			
1866–1872.	Kartki	ze	wspomnień	Eksdziennikarza, przygot. do druku i posł. opatrzyła D. Świer-
czyńska, Warszawa 1998, s. 9. 

19 Samo pojęcie „ewolucji” pozytywiści zapewne przejmują za pośrednictwem definicji Spen-
cera, który w swych Pierwszych	zasadach dał temu pojęciu takie znaczenie: „ewolucja to tyle, co 
przejście od niespójnej homogeniczności do spójnej heterogeniczności, przejście, któremu towa-
rzyszy rozproszenie ruchu i integracja materii”. Zob. H. Spencer, Ewolucja	od	homogenicznego	
do	heterogenicznego (First	Principles, dz. cyt., s. 307–311, 324–325) [w:] L. Kasprzyk, Spencer, 
dz. cyt., s. 119. 
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utożsamiać medium podmiotowego esejów Świętochowskiego z medium odautor-
skim, należy zaznaczyć, że to wiecznie wątpiące i niepewne cogito żywi i zapisuje 
takie przeświadczenia, jakie zapisują moderniści, choć bliski jest także wcześniej-
szym rozpoznaniom Juliana Kaliszewskiego (Klina). Wspólnota myślenia (bo nie 
formacji czy pokolenia) pozwala na wniosek, że wyprzedza on myślowo całą for-
mację pozytywistyczną, choć przecież z nią się utożsamia (nawet z perspektywy 
pół wieku, pisząc o tym we Wspomnieniach). Myślę, że nie chodzi tu o zwykłe pre-
kursorstwo czy udowadnianie wspólnoty doświadczeń myślowych, tylko o wska-
zanie osobności Świętochowskiego jako myśliciela i człowieka. Wiecznie wątpią-
cego wędrowca. Samotnego, sceptycznie podejrzliwego, świadomego iluzoryczności 
wszelkich prawideł, języka, formy poznania. Wiele jest w kulturze takich postaci 
osobnych i zbyteczne byłoby udowadnianie zasadności takiej formuły:

Najbardziej wypasiony restaurator, schudłby jak Piotrowin, gdyby przez tydzień roz-
myślał o nieskończoności przestrzeni. Nie ma wygodniejszego posłania, niż materac 
dogmatyczną słomą wypchany. […] dwa więc typy umysłów stoją przed zagadkami 
wiedzy. Jeden zadowolony widzi w nich łatwy do odcyfrowania rebus z wypisanym 
u góry znaczeniem, drugi – niemego Sfinksa, któremu na próżno chce wykraść tajem-
nicę prawdy i który każdemu domysłowi jednakowo potakuje. (D, 45)

W Parerga	und	Paralipomena (w paragrafie 65.) Arthur Schopenhauer pisze:

Zagadka jest niezgłębiona tylko dlatego, że szukamy przyczyn i skutków w takiej 
sferze, której formy te są obce, że idziemy po zupełnie błędnej drodze śladem łańcu-
cha przyczyn i skutków. Próbujemy, mianowicie, uchwycić wewnętrzną istotę natury, 
która przejawia się nam w każdym zjawisku, za pomocą reguły podstawy dostatecznej; 
a przecież jest to tylko forma chwytania przez nasz umysł zjawisk, czyli powierzchni 
rzeczy, my zaś chcemy za pomocą tej reguły wyjść poza zjawisko20.

Mimo że Świętochowski wpisywał się w myślową ścieżkę wielu zjawisk, prądów 
i nurtów ówczesnych poszukiwań naukowych, pozostawał od początku swej drogi 
twórczej wyobcowanym filtratorem mechanizmów i paradoksów ludzkiej egzysten-
cji. I jeszcze jedno ważne dopowiedzenie – właśnie Dumania będą celowo potrak-
towane w mojej pracy jako lustro, rewers innych tekstów Świętochowskiego, które 
się nieustannie w nich przeglądają. Nieustannie z nich czerpią. I stają się często 
wariacją na temat Dumań, wariacją – która swoje zwieńczenie osiągnie w osobnych 
korpusach aforyzmów. Ale przecież formuła aforyzmu – jako budulca myśli-para-
doksu jest niezbywalnym komponentem narracyjnym (i świadomościowym) struk-
tury cyklu sześciu esejów21.

20 A. Schopenhauer, Parerga	und	Paralipomena, t. II, rozdz. IV (Einige	Betrachtungen	über	
den	Gegensatz	des	Dinges	an	sich	und	der	Erscheinung), s. 102–107. Cyt. za: J. Garewicz, Scho
penhauer, dz. cyt., s. 150.

21 Warto w tym miejscu dopowiedzieć – za Henrykiem Markiewiczem – że poprzednikiem 
Świętochowskiego – eseisty, wykorzystującego tę formułę zapisu – był Klin – Julian Kaliszewski, 
który wydał „paradoksalne i skandalizujące dywagacje w Szkicach (1868, 1882) i Pamiętnikach	
sceptyka (1872)” o znamionach literackich. Zob. H. Markiewicz, Bezdogmatowcy	i	melancholicy 
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Niezwykle ważną w tej strukturze sześciu esejów postacią dla Świętochow-
skiego, obok Sokratesa i Schopenhauera, jest Spinoza. Przywołanie to ma potwier-
dzić podobieństwo myśli i doświadczeń, poczucie osamotnienia, wycofania, skaza-
nia na banic ję. Ale wydaje się, że to ukryty bohater Dumań, którego nazwisko nie 
pojawia się, kiedy Świętochowski (szczególnie w Początku	i	końcu) pyta o to, czym 
jest byt i co dzieje się z człowiekiem po śmierci. Panteistyczny wymiar refleksji 
Świętochowskiego o bycie, refleksji (z ducha heraklitejskiej), w której nie pojawia 
się ani razu jawne i bezpośrednie pytanie o Boga (tym bardziej osobowego), można 
odczytać w duchu Etyki Spinozy właśnie jako poszukiwanie odpowiedzi na pyta-
nie o byt, który się nieustannie staje, wszak nie ma granic i nie są mu wyznaczone 
żadne azymuty22. Nie można wskazać jego początku i końca:

Nie ma wyrazów składających pewniejsze świadectwo ograniczoności ludzkiej myśli, 
nad początek	i koniec. Bo dość zastanowić się nad procesem całego istnienia, ażeby 
spostrzec, że ono nigdy nie mogło się począć i nigdy skończyć się nie może. Poczęły 
się tylko i skończą widzialne nam formy bytu, ale nie byt sam. (D, 47)
Zresztą, co by za wartość miało nasze życie, gdyby przestało być tajemnicą – płynąc 
z niej i do niej? (D, 50)

Oczywiście nie należy zapominać, że medium myślenia Herberta Spencera z jego 
wczesnych pism, które zapewne Świętochowski czytał w oryginale (znał wszak 
angielski) na długo przed tłumaczeniem Józefa Karola Potockiego, jest w Duma
niach czytelne i zbieżne. W Niepoznawalnym	 (the	Unknowable) – czyli I części 
Spencerowskich Pierwszych	 zasad (First	Principles, 1862; tłum. J.K. Potockiego 
w 1886) – socjolog i filozof brytyjski, pisząc o środkach pogodzenia nauki i religii 
przy jednoczesnym rozgraniczeniu specyfiki ich granic, wskazuje na niepoznawal-
ność świata jako całości. Podkreśla dobitnie, że tylko zjawiska mogą być poznawalne, 
ale nie istota poznania. Świętochowski pisze – jedynie formy bytu, a nie byt sam, 
są poznawalne. Spencer w Nauce	prowadzącej	do	Niepoznawalnego stwierdza: 

Bez względu na postęp, jakiego dokonano by w gromadzeniu faktów i ich coraz szer-
szym uogólnianiu, podstawowa prawda pozostanie na zawsze poza naszym zasię-
giem. Wytłumaczenie tego, co wytłumaczalne, ukazuje tylko jeszcze wyraźniej ukrytą 

[w:] Z	historii	filozofii	pozytywistycznej	w	Polsce.	Ciągłość	i	przemiany, pod red. A. Hochfeldowej 
i B. Skargi, Warszawa 1972, s. 73. 

Bogdan Mazan, pisząc o syntetyzującym i esencjonalnym charakterze cyklu Dumań, podkre-
śla również, że pod niemalże identycznym tytułem ukazały się aforyzmy Ochorowicza, Z	dumań	
pesymisty, „Niwa” 1878, nr 43, s. 1; nr 63, s. 2 oraz cykl aforystycznych wierszy Antoniego Pilec-
kiego, Z	dumań	pesymisty [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1891, s. 173–175. Zob. B. Mazan, Pozy
tywizm	warszawski…, dz. cyt., s. 54. 

22 Warto tylko dodać, że Świętochowski krytycznie ocenia panteizm Henryka Struvego w arty-
kule Przegląd	filozoficzny, „Przegląd Tygodniowy” 1876, nr 23. Jerzy Rudzki w tym kontekście 
zwarca uwagę na deizm Świętochowskiego, który nie lekceważąc wiary w Boga, umożliwia – zda-
niem Rudzkiego – wyzwolenie się nauki z religijnych dogmatów i systemu apriorycznych twierdzeń. 
Zob. J. Rudzki, Z	laickich	tradycji	warszawskiego	pozytywizmu.	Lata	siedemdziesiąte	XIX	wieku, 
„Myśl Filozoficzna” 1957, nr 2(28), s. 192. 
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poza nim niewytłumaczalność. Zarówno w świecie zewnętrznym, jak wewnętrznym 
naukowiec tkwi w samym centrum odwiecznych zmian, nie będąc w stanie odkryć 
ani ich początku, ani końca. […] naukowiec dochodzi do wniosku, że nie można 
poznać substancji ani genezy zarówno rzeczy obiektywnych jak subiektywnych. […] 
Poznaje za to wielkość i małość ludzkiego rozumu: jego siłę tam, gdzie wchodzi 
w grę doświadczenie, i jego niemoc tam, gdzie doświadczenie nie sięga. Lepiej niż 
ktokolwiek inny wie, że ostatecznej istoty rzeczy nie można poznać23.

Leszek Kołakowski, diagnozując Spencerowską ideę transcendencji czysto nega-
tywną czy też ideę Niepoznawalnego w kontekście pogodzenia religii i nauki, 
stwierdza: 

Pozytywna wiedza nie daje satysfakcji zupełnej umysłowi, który też żywi dążność 
niezbywalną, by się kierować ku temu, co jawnie przekracza zdolności poznawcze 
ludzkie i wszelki zakres wyobrażalnego doświadczenia. Jest tedy miejsce w życiu 
ludzkim na wiarę religijną, chociaż jest to miejsce odgrodzone dokładnie od nauko-
wych czynności. Nauka nie jest czym innym, jak rozrośniętą i udoskonaloną sumną 
potocznych obserwacji24.

W eseju W	społecznym	wnętrzu z cyklu Dumań	pesymisty w opozycji do „lichego 
charakteru Kartezjusza” pisze Świętochowski o „wielkiej duszy” Spinozy, który nie 
mógł się poddać warunkom ograniczenia i został wykluczony z gminy żydows kiej. 
Jako wyalienowany i wykluczony filozof Spinoza „tytaniczną siłą podważał funda-
menta filozofii” (D, 106), wskazywał na neutralność świata wobec kategorii dobra i zła, 
pisał o kwestii patentu na prawdę i samej jej istocie, o myśli swobodnej (D, 107): 

Żył samotny, biedny, odtrącony, żył tylko w[e] własnym świecie, bo go cudzy zabi-
jał lub odtrącał. (D, 106)

Ponadto – warto dodać, że Świętochowski nie jest tu materialistą w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Ma poczucie świadomości, która trwa, nie ginie po śmierci, tak 
– jak nie giną pierwiastki poszczególne. Nie może zamienić się w nicość, skoro 
i z nicości nie jest powstałą (jak materia). Tyle że przeświadczenie o bycie świado-
mym nie pozwala definitywnie określić, czy z chwilą śmierci, umiera i nasza świa-
domość. Umiera (tu: zmienia tylko swą postać materialną) na pewno ciało, które 
nie jest świadome. Świadomość to rezerwuar nieokreślonego, niepoznawalnego, jej 
trwanie i właściwość określa jedynie nieustanna wędrówka kosmosu. Być może to 
przeświadczenie wywodzi Świętochowski jako odprysk (tu: bez kontekstu religij-
nego i wymiaru panteistycznego) z filozofii Spinozy, który pisał o nieskończonym 
kołowrocie uduchowionych wcieleń, swoiście rozumianej idei metempsychozy25. 

23 Zob. H. Spencer, Nauka	prowadząca	do	Niepoznawalnego	(First	Principles, dz. cyt., s. 53–54) 
[w:] L. Kasprzyk, Spencer, dz. cyt., s. 92–93. 

24 Zob. L. Kołakowski, Herbert	Spencer:	pozytywizm	ewolucjonistyczny [w:] tegoż, Filozofia	
pozytywistyczna.	Od	Hume’a	do	Koła	Wiedeńskiego, Warszawa 2003, s. 99. 

25 Zob. B. Spinoza, Traktat	 krótki	 o	Bogu	 człowieku	 i	 jego	 szczęśliwości [w:] tegoż, Pisma 
wczesne, tłum. L. Kołakowski, Warszawa 1969, s. 317 i nast. Por. też interesujący passus dotyczący 
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Nie ma przerwy między światem zwierzęcym, roślinnym i mineralnym, między 
którymi rozciąga się tylko łańcuch wzajemności, wynikania i tajemnica powstania:

Jeśli to, co jest, nie mogło powstać z nicości, to w nią i zamienić się nie może. Tylko 
więc jedne postacie bytu przejdą w inne. […] Rzadko kto chce się zadowolić tym prze-
konaniem, ażeby śmierć była kresem naszego świadomego bytu w przestrzeni. A jed-
nakże tyle tylko nam wróży logika i sceptyczna wiedza. Jesteśmy nieśmiertelni, o ile 
nieśmiertelnym jest węgiel, fosfor lub inne pierwiastki, składające ludzki organizm. […] 
Ale zdaje się, że on [fosfor] świadomości nie posiada, jak nie posiadają jej inne ele-
menty naszego ciała, nie doznają więc po naszej śmierci żadnych cierpień. (D, 52)

Ponadto – jakże podobna (mimo ironicznego i utajonego adresu Prusa wobec Świę-
tochowskiego) okazuje się refleksja Świętochowskiego do tej, którą wygłosi za blisko 
dwadzieścia lat profesor Dębicki z Emancypantek podczas swego wykładu, mówiąc 
o ludziach-kretach, którzy nie wiedzą, że ich nikłe i czarne korytarze wznoszą się 
wśród przepięknej rzeczywistości nieopisywalnego świata. Świętochowski pisze:

gdyby nam wolno było wybierać między rozmaitymi stanami po śmierci, to niejeden 
wolałby wejść w skład róży lub fiołka niż wlec robaczywe ciało na dolinę Józefata 
i poddać się prawdopodobnym wyrokom jej trybunału. […] Może i przykro pomyś-
leć, że wszechświat to niezmierzony ocean, którego fale pryszczą się z rzadka nad 
powierzchnię wyskakującymi bąbelkami – ludźmi. […] Jesteśmy gniazdem jaskółek 
zawieszonym w przestrzeni olbrzymiego gmachu, a zdaje nam się, żeśmy jego panami, 
bo nam w nim swobodnie świergotać, podlatywać i mnożyć się wolno. (D, 53)

Warto też dodać, że wiele podobieństw łączy to „ja niepewne siebie” z Dumań	
z podmiotami poszukującymi w twórczości Prusa – panią Latter, która gubi się w swo-
ich pokojach w szeleszczących (od nieustannego liczenia) spódnicach i „fałdach fira-
nek”26, Wokulskiego (który transponuje Kartezjuszową maksymę i dzięki doświad-
czeniu cierpienia, jest świadomy swojego istnienia), hamletycznym Ramzesem czy 
nawet naiwnie projektującym Świrskim (Rycerzem Wolności, dla którego – jak dla 
hamletowskiego Ramzesa „świat wyszedł z zawiasów”27). Bohaterowie Prusa zdają 
się podzielać przekonanie podmiotu Dumań o życiu jako ciągu nieciągłym, o niecią-
głości życia, które okazuje się przyfastrygowanymi kawałkami. Dzielą też mniemanie, 
że ufamy celom, które wyznacza kto inny, a nie my sami. Ta iluzoryczność obecności 
w świecie wydaje się zbieżna. Tyle że inne znamiona i inną jakość ma forma rezygnacji 
z życia – wycofania w przypadku podmiotu Dumań i przerwania ciągłości (dosłownej 
bądź symbolicznej) w przypadku bohaterów Prusa. Świętochowski pisze:

myśli spinozjańskiej (i jej adherentach) w kontekście rozważań nad prozą Schulza w książce Żanety 
Nalewajk, W	stronę	perspektywizmu.	Problematyka	cielesności	w	prozie	Brunona	Schulza	i	Witolda	
Gombrowicza.	Prolegomena, Gdańsk 2010, zwł. s. 169–171, 336–337. 

26 Zob. B. Prus, Emancypantki, Warszawa 1953, t. 1, s. 6. 
27 Zob. B. Prus, Dzieci, Warszawa 2002, s. 25. Przypomnę też, że w innym kontekście, ale jako 

pierwsza pisała o nawiązaniu do postaci Hamleta, Ewa Paczoska we Wstępie	do Dumań, dz. cyt., s. 18. 
Badaczka wskazuje na podobieństwo rozpoczynającego zapisu Zagadek	wiedzy z monologiem Hamleta. 
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więc chociażby natura zmieniła całkowicie obecne swoje formy, nigdy nie będzie 
miała końca, tak jak nie miała początku. O tyle też zapewniona jest i nasza wiecz-
ność. Śmierć – powiedziałem – jest tylko zmianą postaci istnienia. Ona może nie-
raz miesza prochy mędrca z prochami kretyna i ulepia kamień do bruku, po którym 
bezpiecznie przejeżdża się uśmiechnięty zbrodniarz. (D, 57)

Za Anaksagorasem wyraża przekonanie, że w naturze nic nie rodzi się i nie ginie, 
ale jest nieustannym przetwarzaniem dotychczas istniejących rzeczy:

Więc poza nami w nieskończoność biegnący i nieprzerwany łańcuch przemian jed-
nych postaci istnienia na drugie? Żadnego lepszego domysłu na zaspokojenie naszej 
ciekawości wynaleźć nie możemy… (D, 48)

Relatywizm i niemożliwość poznania (okazująca się czasem jedyną możliwością 
przetrwania i samopoznania) powodują, że zbawienna jest świadomość nieistnienia 
bezwzględnej wartości „każdej swojej myśli” (D, 34). Ujawnienie tego paradoksu 
– nieświadomości jako skuteczniejszego rozpoznania rzeczywistości i jej prawideł 
przewartościowuje model myślenia Świętochowskiego, staje się niezbywalnym ele-
mentem tożsamości i wpisuje się w antypozytywistyczny refleks dyskusji o możli-
wościach poznania i kondycji podmiotowej ukształtowanej przez aporię perspektywy 
kartezjańskiej. Aporia ta wynika z Kartezjuszowskiego myślenia o języku, który nie 
uczestniczy w procesie myślenia, ma jedynie wymiar praktyczny, użyteczny, nie jest 
sam w sobie wystarczającym źródłem poznania, bo jak zauważa Halina Święcz-
kowska, powołując się na anglosaskich badaczy:

Dla Kartezjusza świat myśli to świat bezjęzykowy, wszelki zaś udział języka może 
doprowadzić do zmącenia jego doskonałości28.

Kiedy Świętochowski zwraca uwagę na formy odbioru, wizualizacji i przekła-
dalności kategorii mimesis, wówczas ujawniają się refleksy lektury Arystotelesa, 
Platona, Horacego. Wskazuje przecież, że swoiste „zluzowanie” świadomości jest 
konieczne, by można było rozpoznać w aktorze – bohatera, a nie dzięki podejrzli-
wej referencjalności słyszeć w głosie bohatera mowę tego, kto gra daną rolę:

W stanie ciągłej świadomości nie widzielibyśmy w aktorze bohatera, lecz aktora; 
w jego słowach słyszelibyśmy cudzą mowę. (D, 65)

Refleksja nad istotą woli musi się sprowadzić do zbadania, czy ta, jako osobna 
władza, w ogóle istnieje (D, 40–41). Bliskie jest to myśleniu Schopenhauera. Jan 
Garewicz wskazuje, że pojęcie „woli uprzedmiotowionej” zajmuje centralne poję-
cie w systemie Schopenhauera29. Badacz pisze, że jedność podmiotu i przedmiotu 

28 H. Święczkowska, Platońska	perspektywa	 języka	u	Kartezjusza	 i	Leibniza, „Prace Filolo-
giczne” 1996, t. XLI, s. 200. 

29 J. Garewicz, Schopenhauer, dz. cyt., s. 48–49. W tym kontekście ważny okazuje się antro-W tym kontekście ważny okazuje się antro-
pocentryzm myślenia Schopenhauera. Garewicz zauważa, że: „Między człowiekiem i światem zacho-
dzi stosunek analogii. Polega on nie na zewnętrznym podobieństwie, lecz na wewnętrznej jedno-
rodności: wola jest istotą zarówno człowieka, jak otaczającego go świata. W ten sposób następuje 
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woli określa ją30, a pojmowanie przedmiotu to w głównej mierze rozszyfrowanie 
zawartych w nim możliwości, stąd każdy przedmiot jest uprzedmiotowioną wolą31. 
Z kolei Rüdiger Safranski w swej biografii Schopenhauera dodaje ponadto, że wedle 
Schopenhauera – wola niczego nie wyjaśnia, lecz 

pokazuje jedynie, czym jest jeszcze świat poza trym, że go przedstawiamy i trak-
tujemy jak świat wymagający (naukowych) wyjaśnień i możliwy do (naukowego) 
wyjaśnienia32.

Świętochowski w Dumaniach twierdzi jak filozofowie życia bądź egzystencjaliści: 

celem tym [życia – dop. mój – D.M.O.] jest tylko samo życie – w pożądany sposób. 
To nie cel – powiecie – to dążenie. Prawda. Poprawmy więc wniosek i powiedzmy 
ściślej, że żadnego ogólnego celu życia nie mamy, albo że jest nim rezultat od nas 
niezależny – śmierć. (D, 56)

Dumania pesymisty to nieustanny dialog z człowiekiem, o człowieku i do czło-
wieka. Od człowieka wychodzi bowiem sama potrzeba pytania. Jako jedyna świa-
doma istota – wpisaną ma w swą duchową formułę egzystencji potrzebę poszuki-
wania i wędrowania. Ten humanizm Świętochowskiego nazwać by wypadało raczej 
humanizującą przestrzenią obecności. Paradoks tej obecności polega na komplet-
nym rozminięciu się przekonań i wiedzy o człowieku (opartych na formie wyobra-
żenia, stereotypie, kliszy mentalnej), mimo antropologicznej wspólnoty genetycznej. 
Bohater eseju Człowiek definitywnie deklaruje nieznajomość osoby ludzkiej wyni-
kającą z rozczarowania. Jedyną możliwą perspektywą widzenia i relacji z innym 
jest perspektywa sceniczna (relacja: widz-aktor). Poznanie człowieka, podobnie jak 
poznanie prawideł kosmosu, jest niewykonalne i można tylko próbować diagnozo-
wać jego kondycję, istnienie, obecność33. 

Wszystko, cokolwiek dotąd napisano, jest olbrzymią z rozmaitych głosów splątaną 
rozprawą o człowieku; bo przecież i badania innych tworów są tylko badaniami jego 
myśli. Jeżeli więc on już był przedmiotem tak szerokiego i szczegółowego rozbioru, 
to może moje maleńkie pokuszenie jest daremne i zuchwałe? (D, 59)

przezwyciężenie dualizmu człowiek – świat.” (s. 60); „Dopiero w historii każde zjawisko odnajduje 
właściwe dla siebie miejsce, dopiero historyczne spojrzenie umożliwia ujęcie świata jako całości, 
a nie tylko jako zbioru przypadkowych elementów, ale skoro całość istnieje tylko w dziejach, zatem 
podlega też zmianom w czasie.” (s. 65). 

30 Tamże, s. 49.
31 Tamże, s. 50. 
32 R. Safranski, Schopenhauer.	Dzikie	 czasy	 filozofii.	 Biografia, przeł. M. Falkowski, posł. 

opatrz. M. Janion, Warszawa 2008, s. 239. Badacz spuścizny filozofa w tym kontekście dodaje 
również, że „Schopenhauerowska filozofia woli nie konkuruje z naukami przyrodniczymi i ich 
sposobem wyjaśniania” (s. 239). Dlatego tę metodę rozumienia świata z perspektywy woli nazywa 
hermeneutyką istnienia. 

33 Ciekawie pisze o możliwościach poznania i doświadczaniu absurdu egzystencji Łukasz 
Książyk w tekście Pesymistyczny	epikurejczyk. Autor patrzy na Dumania pesymisty w kontekście 
pism m.in. Dostojewskiego, Feuerbacha i Sartre’a. Zob. tenże, Pesymistyczny	epikurejczyk, „Przeg-
ląd Literacko-Filozoficzny” 2009, nr 2(23), s. 115–135 (numer: Literatura i etyka). 
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W 1907 roku w rozprawce O	prawach	człowieka	i	obywatela, pisząc o złudzeniu 
praw przyrodzonych człowieka, który zostanie w przyszłości „jedynym i powszech-
nie uznanym bogiem ziemi”, Świętochowski świadomy jest, powołując się na Milla 
i Stirnera, że życie człowieka w społeczeństwie jest nieustanną walką z nim:

Ze wszystkich dzieł ludzkich największym jest sam człowiek. […] Jest więc w czło-
wieku coś innego, niż skutek wytworzony, jest siła, która wytwarza ten skutek, tą siłą 
zaś jest indywidualność czyli – innymi słowy – wolność34. 

Medium autora Świata	 jako	woli	 i	przedstawienia jest w zapisie Dumań	pesy
misty oczywiste i przywołane bezpośrednio: 

Gdyby człowiekowi – powiada Schopenhauer – dano do wyboru jego lub całego 
świata zniszczenie, nie potrzebuję mówić, na co by się zdecydował. Jeśli to prze-
sada, to chyba tylko dlatego, że nasze samolubstwo karmi się zarówno cudzym ist-
nieniem, jak zagładą. (D, 66)
Jeśli więc chcesz ich pokochać, uwierz, że w całej przestrzeni tylko ty jesteś ego-
istą, a wszyscy inni poświęcili się twemu egoizmowi, lub co najmniej większością 
w potrzebie się poświęcą. Jeśli zaś uwierzyć w to nie możesz, omijaj zadowolonych 
i przypatruj się tylko nieszczęśliwym. Bo cudze nieszczęście jest niezaspokojonym 
i pognębionym samolubstwem, niczego więc nas nie pozbawia, a ponieważ przy tym 
uprzytomnia nam nasze rzeczywiste lub prawdopodobne cierpienia, więc z koniecz-
ności staje się przedmiotem naszej sympatii. (D, 67)

Schopenhauerowskie z ducha niezadowolenie i niepewność sankcjonują istotę 
cywilizacji i wzniosłego progresywnego ruchu myśli35. Finalna formuła Dumań – 
jako zaproszenie czytelnika, „zgorszonego optymisty” (D, 109) do odparcia pesy-
mistycznej teorii zapisanej przez Świętochowskiego nawołuje do dialogu i po raz 
ostatni odwołuje się w sposób formalny do instancji czytelniczej, która pełni rolę 
współtwórcy (dzięki specyfice pytającego wywodu pobudzającego do współkons-
truowania ruchu myśli), tworzy całość dialogową. 

Z listu Orzeszkowej do Świętochowskiego wiadomo, że autorka Marty miała odpo-
wiedzieć Świętochowskiemu własnym projektem – Rojeniami	optymistki36. Tego jednak 

34 A. Świętochowski, O	prawach	człowieka	i	obywatela.	O	prawach	mniejszości, Warszawa 1907, 
s. 25. Ważne jest także, że Świętochowski powołując się na Maxa Stirnera Der	Einzige	 und	 sein	
Eigentum z 1845 (Jedynego	i	jego	własność), książkę pisaną pod pseudonimem, nazywa ją „znakomitą 
książką”, „ewangelią egoizmu”, „źródłem teorii anarchistycznych” (s. 27). Na temat przekładu rozprawy 
On	Liberty	Milla – O	wolności, J. Starkel (Lwów 1864) pisze, że jest „lichy i niezupełny” (s. 24).

Ponadto w rozprawce O	prawach	mniejszości, która jest „kwiatem geniuszu” (s. 82), przytacza-
jąc sąd A. Mengera (Neue	Sittenlehre, 1905, s. 18), przypomina: „Według Milla, naturalna dążność 
rządu reprezentacyjnego, jak też cywilizacji nowoczesnej, zmierza ku zbiorowej mierności, dążność 
ta zaś wzrasta skutkiem wszystkich redukcji i wyłączeń prawa wyborczego, oddając główną władzę 
w ręce osób, stojących coraz niżej najwyższego poziomu wykształcenia w społeczeństwie.” (s. 75).

35 Za Schopenhauerem Świętochowski powie również, że „sprawiedliwość jest cnotą męską, 
a miłość bliźniego kobiecą” (82). 

36 Zob. E. Orzeszkowa, Listy	zebrane: do	literatów	i	ludzi	nauki, pod red. J. Baculewskiego, 
do druku przyg. i koment. opatrzył E. Jankowski, Wrocław 1976, t. 8. Zwraca na to uwagę Ewa 
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nie uczyniła. W Przedmowie do Melancholików  (dedykowanej Karłowiczowi) przes-
trzegała tylko przed chorobą degeneracji myśli, atrofii i niemocy, przed melancholią, 
której sama się nie wystrzegła i w której przez ostatnie swoje „dnie” trwała37 (choć 
próbowała heroicznie ten stan ducha przezwyciężać), co potwierdza nie tylko zapis 
narracyjny Chwil	czy Przędz, lecz także (i przede wszystkim) diariusz Dnie. Świa-
domość możliwości odkrywania prawdy – to pierwszy krok na drodze do umniejsze-
nia jej rozpaczy, wyrobienie energii zdolnej podźwignąć zło konieczne. Orzeszkowa 
pisze w Przedmowie o złudzie wiedzy, znikomości doświadczenia. Cierpienie okazuje 
się dla niej niezbędnym elementem rozumienia własnego warsztatu i sposobu zapisu, 
a ludzie podobni są do Ruskinowskich robotników gobelinu. Spotkanie z drugim – oka-
zuje się w perspektywie Orzeszkowej z Melancholików	spotkaniem tożsamościowym 
ze sobą. „Odkąd jesteśmy rozmową” (jakby powiedział za Hölderlinem – wczesny 
Heidegger38), istniejemy i znaczymy. W tym kontekście warto tylko dopowiedzieć, 
że dla autorki Melancholików, ale i Chwil	oraz Przędz – wzorzec stoicki modeluje tu 
refleksję o zapisie i doświadczeniu melancholii, owej nieprzepracowanej straty.

Refleksja w Dumaniach dotycząca rozpoznania prawideł i charakteru życia (jako 
kategorii filozoficznej) jest efektem przefiltrowania także lektury Kanta i wpisuje tym 
samym głos Świętochowskiego w dziedzictwo rodzącej się później (czy nawet już 
równolegle) filozofii życia spod znaku Nietzschego, Bergsona, Diltheya. Jak zauważa 
bowiem Zbigniew Kuderowicz, pisząc o neokantyzmie, bez Kanta nie byłoby Lebens
philosophie39. Nie traktuje tu Świętochowski kategorii niepoznawalnego	 tak, jak 
ujmował to Kant. Kategoria niepoznawalnego	wyprowadzona z odwiecznych pytań 
metafizyki (zwłaszcza z lektury empiryzmu Locke’a) przez Immanuela Kanta – 

Paczoska we Wstępie do Dumań, s. 29. Badaczka wskazuje mentalne podobieństwo powieści z grupy 
Widm Orzeszkowej (z lat 80. XIX w.) do zapisu Świętochowskiego.

37 Pisze o tym, analizując wnikliwie formułę zapisu Dni i obecności struktur melancholijnych 
w tym zapisie, Aneta Mazur. Zob. A. Mazur, „Cofanie	się	i	ciemnienie	świata”.	Melancholia		starości	
w	późnym	pisarstwie	Elizy	Orzeszkowej	[w:] Egzystencjalne	doświadczenie	starości	w	literaturze, 
pod red. A. Glenia, I. Jokiel, M. Szladowskiego, Opole 2008, s. 235–251. Monolog wewnętrzny 
podmiotu Dumań Aneta Mazur zestawia z „pomrocznym” monologiem wewnętrznym bohatera 
Z pomroku Orzeszkowej – ujawniającym podobieństwo zapisu i refleksje nad kondycją podmiotu 
– rozczarowanego epistemologicznie, historiozoficznie i egzystencjalnie. Zob. A. Mazur, Pod	znakiem	
Saturna.	Topika	melancholii	w	późnej	twórczości	Elizy	Orzeszkowej, Opole 2010, s. 177 i nast.

38 Zob. M. Heidegger, Hölderlin	i	istota	poezji [w:] Teoria	badań	literackich	za	granicą.	Anto
logia, wybór, rozprawa wstępna, komentarze S. Skwarczyńskiej, przekł. K. Michalskiego, Kraków 
1981, t. 2 (Od	przełomu	antypozytywistycznego	do	roku	1945), cz. 2 (Od	fenomenologii	do	egzy
stencjalizmu.	Estetyzm	i	New	Criticism), s. 191. Tekst pochodzi z 1936 roku (Hölderlin	und	das	
Wesen der Dichtung). 

39 Zob. Z. Kuderowicz, Kant, Warszawa 2000. Zob. także: tenże, Dilthey, Warszawa 1967. Pisząc 
o postawie antyheglowskiej Diltheya, badacz wskazuje na wyraźną krytykę współczesnej mu kultury, 
będącej w stanie rozpadu. Zdaniem Kuderowicza, Dilthey zarzucał Windelbandowi (przedstawicie-
lowi szkoły badeńskiej w neokantyzmie) przeciwstawienie tego, co uniwersalne i tego, co indywi-
dualne (s. 32). Zakwestionował także główne tendencje teoretyczne XIX wieku: heglizm, pozytywizm, 
neokantyzm, bowiem spod ich analiz wymyka się sama istota życia (s. 34). Badacz wymienia trzy 
odmiany przeżyć składające się na kategorię „życia”: ujęcie przedmiotowe (gegenstandliche	Auffa
sung), postawa emocjonalna, przeżycia wolicjonalne (s. 39–41). 
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odnosząca się do „rzeczy samej w sobie” (Ding an sich) – istniejącej poza świa-
domością i nieuchwytnej doświadczeniem – niewątpliwie czytana jest przez autora 
Dumań jako refleks lektury Schopenhauera. W swej ścieżce twórczej Świętochowski 
przestrzegał bowiem przed przecenieniem myśli filozofa z Królewca, a tym bardziej 
bezrefleksyjnego powrotu do jego systemu filozoficznego. Świętochowski wyraźnie 
w esejach swych pisze, że byt nie ma celu poza samym życiem. Neokantyzm Świę-
tochowskiego – tłumacza I tomu Historii	filozofii	materialistycznej	i	 jej	znaczenia	
w	 teraźniejszości	 (tłum. polskie 1881) Fried richa Alberta Langego – ujawnia, że 
kategoria doświadczenia chroni przed uroszczeniami cudzych definicji życia. Anna 
Hochfeldowa wskazuje, że neokantyzm był próbą ratowania pęknięć i mankamen-
tów pozytywizmu przez poszerzenie go o problematykę teoriopoznawczą i aksjo-
logiczną40. Badaczka w kontekście recepcji myśli Langego i fikcjonalizmu (owych 
„ludi bene fundati”)Vaihingera, pisze:

Treść ideałów jest zmienna; dzieje kultury są cmentarzyskiem przemienionych meta-
fizyk, zapomnianych religii, porzuconych wartości. Ale ich istota, ich forma – synte-
tyzujący „zaród uwzględniania całości” – pozostaje taka sama i stanowi o ciągłości 
życia duchowego ludzkości41.

Świat (za Kantem) istnieje wtedy tylko, gdy w wierności samemu sobie można się 
szanować, gdy możliwa jest wierność sobie w postrzeganiu świata. Ta formuła spo-
tyka się zatem z formułą z ducha Milla42, mówiącą o zamknięciu w swoim świecie. 
John Stuart Mill w swym traktacie O	wolności zauważał bowiem, że natura ludzka 
jest pięknym i wspaniałym przedmiotem rozmyślań, gdy w obrębie zakreślania granic, 
wywołujemy i uprawiamy nasze indywidualne przymioty. W 1906 roku na łamach 
„Prawdy” w cyklu Liberum	veto w artykule Po roku (1906, nr 45) Świętochowski jako 
Poseł Prawdy – wskazuje, że rozprawa Milla należała do książek, które wywarły na 
niego i całe pokolenie „głęboki wpływ” i nadały kierunek myślowy43. Poznał ją jako 
młody chłopak zaraz po powstaniu, a lektura okazała się granicznym  doświadczeniem, 

40 A. Hochfeldowa, Neokantyzm	okresu	pozytywizmu [w:] Z	historii	filozofii	pozytywistycznej	
w	Polsce.	Ciągłość	i	przemiany, dz. cyt., s. 99–138. Zob. także: M. Gloger, Jak	czytać	pozytywizm?	
Rekonesans [w:] Poznańskie	Studia	Polonistyczne.	Czytanie	pozytywizmu, Seria Literacka VII (XXVII), 
Poznań 2000, s. 36; O. Höffe, Immanuel	Kant, przeł. A.M. Kaniowski, Warszawa 2003, rozdz. VI 
(O	oddziaływaniu	filozofii	Kanta), zwł. s. 263–278 (w tym: Neokantyzm, s. 273–276).

41 A. Hochfeldowa, dz. cyt., s. 110. Badaczka zwraca uwagę, że w 1880 roku „staraniem Świę-
tochowskiego zaczynają się ukazywać zeszyty Historii	materializmu, gdzie „stanowisko ideału” 
stanowi nie tylko integralną część, lecz i zwieńczenie systemu poglądów.” (s. 126). 

42 Zob. J.S. Mill, O	wolności [w:] tegoż, Utylitaryzm	(w przekł. M. Ossowskiej), O	wolności 
(w przekł. A. Kurlandzkiej), słowo wstępne napisał T. Kotarbiński, Warszawa 2006, s. 166. Mill 
pisze tu wyraźnie: „Osoby genialne mają ex	vi	termini więcej indywidualności od innych ludzi – 
a zatem trudniej im dopasować się bez okaleczenia do jednej z nielicznych form, których dostarcza 
społeczeństwo swoim członkom, aby zaoszczędzić im trudu kształtowania własnego charakteru” 
(s. 166). Nawet we Wspomnieniach Świętochowski stwierdzi, że popowstaniowa lektura traktatu 
Milla okazała się zbawienna i niezwykle twórcza. Ponadto – tłumaczenie Starkla, jak już sygnali-
zowałem, uważa za słabe. 

43 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Po roku, 1906, nr 45. Cyt. za: A. Świętochowski, Wspom
nienia, dz. cyt., s. 232. 
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ale jakże potrzebnym w czasie represyjnego zniewolenia geopolitycznego, a przez to 
jednostkowego knebla. Wyzna z sentymentalną wręcz czułością: 

czytałem ją tak, jak nędzarz czyta bajki wschodnie o zaklętych skarbach i czarodziejs-
kich pieczarach wyłożonych najcenniejszymi klejnotami44. 

Wolność okazuje się najpiękniejszym marzeniem (praktycznie utopijnym w per-
spektywie Przywiślańskiego Kraju i pierwszej lektury dokonanej zaraz po powstaniu 
przez młodego człowieka), niezbywalnym elementem tożsamościowym i podstawą 
do zdrowego rozwoju. Mill jest dla Świętochowskiego obok – Comte’a, Spencera, 
Buckle’a i Taine’a – forpocztą w rozpoznaniu rzeczywistości i myśli systemu „połą-
czeń międzykomórkowych”.

Świętochowski, rozpisując swą refleksję: od litery do życia, ze świadomością, 
że język petryfikuje sposób istnienia, patrzy na przeżycia obcości, nieprzystosowa-
nia haseł rzeczywistych do doświadczeń, które ujawniają rozpad rzeczywistości. 
Bliski jest podmiot Dumań późniejszemu myśleniu Bergsona o strumieniu życia 
(pędzie życiowym, który płynie w człowieku – o rodowodzie heraklitejskim) i Nie-
tzscheańskiej woli mocy. Możliwość uchwycenia tego płynącego strumienia pozwala 
na rozpoznanie własnego doświadczenia, ale to może okazać się także – mimo 
Schopenhauerowskiego rozpoznania, wielowymiarowe. Wszystko zależy bowiem 
od perspektywy czucia (intuicji) i widzenia. Nieciągłość doświadczenia podmiotu 
widoczna na tym poziomie potwierdzona jest także choćby w definicji Polaka – nie-
przystawalnej do roli, jaką pełni i świadomości, kim jest. A cierpienie potwierdza 
tylko fakt doświadczania rzeczywistości, choć – w mniemaniu Świętochowskiego 
– jest twórcze i konstruktywne, ale niegodne umysłu poszukującego. Nieszczęsne 
poszukiwanie prawdy, podyktowane cierpieniem niewiedzy, ujawnia, że wyjście 
z więzienia słów czy fantazmatów nie jest możliwe i jedynie poszukiwanie prawdy 
jako proces, który się nie kończy, gwarantuje jakąś pewność. Choć (i Świętochow-
ski jest tego świadomy) nie gwarantuje spełnienia. Te paradoksy zawrze później 
Bergson w swej Materii	 i	pamięci (Matière et memoire, 1896), Ewolucji	 twórczej 
(L’évolution	créatrice, 1907). 

Miażdżącym rozpoznaniom w Dumaniach jest poddana forma kultury polskiej 
– oparta na stereotypie społecznego wnętrza, pozoru i świętowania rytuału (przy-
padek wigilii45). Kastowy charakter postszlacheckiej kultury i chrześcijański pozór 
religii okazują się tu fundamentami wyobraźni narodowej. Świętochowski ma już 
w 1876 roku tę świadomość, którą za parę lat będzie miała cała formacja pozytywis-
tów, odkrywając, że zbudowanie społeczeństwa-organizmu nie jest możliwe, podob-
nie jak wzrost samoświadomości, w istniejącej sytuacji politycznej. Nierozpoznanie 
sytuacji infrastruktury, miejsca historii, szans i możliwości istnienia jako przestrzeni 

44 Tamże, s. 232. 
45 „Przed paru laty zatrzymałem się na chwilę podróżnego odpoczynku w jednym polskim 

zagranicznym mieście. Usiadłszy wieczorem w hotelowej jamie, czekałem cierpliwie, póki myśl, 
zmęczona porządkowaniem bezładnie spamiętanych wrażeń, nie przymknie powiek i nie ułoży się 
do snu, otulona błogą bezwiedzą.” (D, 97).
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potencjalności pokazują utopijność tego projektu. Należy zatem być czujnym i mieć 
świadomość fantazmatów, złudzeń i form istnienia w kulturze. Monolog człowieka 
wyalienowanego, bo dokonującego rozpoznania własnej iluzji, potwierdza, że pols-
kość i formuła „Polaków jako narodu wybranego” – to formy obecności w kulturze. 
Warto tylko dodać, że o „romantycznym poczuciu alienacji” skrywanym przez pozy-
tywistów, a ujawniającym się w Dumaniach pesymisty, pisał Jerzy Sosnowski46.

Samotność w kulturze powodowana jest tym, że kultura nie oferuje wyjaśnień, 
polega na wmówieniach, niespójności, nieprzystawalności jej elementów. Dlatego, 
skoro jesteśmy narodem chrześcijańskim, nie powinno być antysemityzmu, a co 
– jak zauważa podmiot poszukujący esejów – jest niemożliwe. W tym kontekście 
ważna okazuje się relacja tekstu polskiego i tekstu żydowskiego w kulturze, nie-
ustannie w ciągu całej twórczości Świętochowskiego filtrowana i poddawana reflek-
sji. Niemożność łączliwości mimo skazania na wspólnotę w obrębie jednego narodu, 
powoduje, że kwestia żydowska będzie newralgiczną przez długi czas, a możliwość 
zgody widoczna jest w asymilacyjnym procesie „wchłonięcia” (D, 96):

We wszystkich europejskich społeczeństwach Żydzi ulegali prześladowaniu, za to 
przede wszystkim, że należą do innego szczepu. […] Polak – Słowianin i Semita, 
są to ciała dwóch odmiennych rządów, nie zostające względem siebie w stosunku 
powinowactwa. […] Element semicki daje ze słowiańskim tylko mechaniczną mie-
szaninę; kwestia więc żydowska, jeśli nie chce być u nas zagadką bzdurną, musi się 
postawić w tej formie: jak zniszczyć Żydów i zrobić z nich Słowiano-Polaków, lub 
na odwrót. (D, 94–95)
Gdziekolwiek Żydzi zrośli się z innoplemiennym społeczeństwem, tam się do niego 
upodobnili i przestali być sobą. (D, 95)
Kto wyznaje naukę darwinizmu, może sobie gardzić Żydami, ale kto wyznaje naukę 
Biblii – nigdy. Chrystus narodził się w Betleem; w chrześcijańskim więc świecie 
najstarożytniejszą i najczystszą arystokracją są Żydzi. (D, 96)

Dumania otwierają podstawowe pytanie o kryzys pozytywizmu i jego miejs  ce 
w kulturze. Odkrycia naukowe potwierdzają, że oglądy świata skazane są na indy-
widualizm i iluzoryczność. Z lektury esejów Świętochowskiego (i jawnego biogra-
ficznego odwołania) wynika, że nadzieja, jakoby w roli dziennikarza i eseisty tkwiła 
niezależność, okazuje się fikcją. Trybuny prasy przecież stają się przyczyną niemoż-
liwości zdobycia awansu i zrobienia kariery naukowej. Okazuje się, że młody filozof 
jest zakładnikiem młodej prasy. Można powiedzieć, że forma konfesyjna Dumań	
pesymisty przypomina monolog Hamleta, swoiste „być albo nie być” przepuszczone 
przez hasła pozytywizmu, ujawniające iluzoryczny mechanizm poznania zagadnień 
bytu i zagadek istnienia. Bogdan Mazan zauważa ponadto, że dzięki lekturom Scho-
penhauera i Hercena przypominają Dumania wersję Rozmyślań Marka Aureliusza47, 

46 Zob. J. Sosnowski, Archeologia	optymizmu [w:] tegoż, Śmierć	czarownicy!	Szkice	o	litera
turze	i	wątpieniu, Warszawa 1993, s. 9. 

47 B. Mazan, Aforystyka	stosowana	„przywódcy	„młodych”	–	„książka”	pokoleniowa	in	statu	
nascendi [w:] Książka	pokolenia, dz. cyt., s. 175. Należy podkreślić, że badacz, pisząc o antyte-
tycznej formie zapisu, świadczącej o relatywizmie poznawczym, zwraca uwagę na to, że właśnie 
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a Antoni Potocki już w 1911 roku wyraźnie wskazał, że w tej formie zapisu Świę-
tochowski był prawdziwym artystą48.

Medium Milla jako autora traktatu O	wolności (w którym podkreśla indywidu-
alizm jednostki korespondujący z ideą społeczeństwa) potrzebne jest Świętochow-
skiemu do tego, by potwierdzić autorytetem filozofa (i tym samym usankcjonować 
ten fakt) konieczność pozwolenia przez społeczeństwo na uprawianie indywidual-
nych przymiotów w celu wzrostu samoświadomości społeczeństwa, które zyska na 
tym jako całość:

Jeżeli więc bracie przekonałeś się, że mniejsza, lub większa grupa ludzi stanowią-
cych twoje otoczenie jest ci duchowo obcą, jeżeli nie widzisz koło siebie umysłowych 
podobieństw i pokrewieństw, to nie przeklinaj innych za ich odmienność i niższość, 
nie żądaj, ażeby się stali tym, czym stać się nie mogą, lecz porzuciwszy daremne 
trudy i gniewy, zamknij się w swoim własnym duchowym świecie, króluj w nim, 
ciesz się i śmiało otwórz drzwi każdemu. Jest to jedyne wyjście i ratunek pesymiz-
mem zgnębionej duszy. (D, 108)

Tyle że paradoks intencji Świętochowskiego odwołującej się do Milla, polega 
także na tym, że owo „zamknięcie się” we własnym świecie, owa jednokierun-
kowość jest wszak formą istnienia. Pewnie najlepszą z możliwych, ale, jak każda 
forma, podległą opresji świadomości takiego modelu. Warto dodać w tym kontekś-
cie, że jednostka Schopenhauera jest wartością tylko jako rzecznik całej ludzkości 
(można to wywnioskować z wywodu Garewicza), a perspektywa ta bliska jest także 
Świętochowskiemu. Właśnie podstawowym wyróżnikiem człowieka i jego auten-
tycznej obecności jest nierezygnowanie z dążenia do prawdy. To ceni w Schopen-
hauerze Świętochowski. Jednak podstawową różnicą (w stosunku do autora Świata	
jako	woli	i	przedstawienia), jeśli chodzi o postawę życiową, byłoby nierezygnowa-
nie przez Świętochowskiego z działalności społecznej49. Oczywiście – Świętochow-
ski w myśleniu o sobie i człowieku jest samotnikiem, świadomym własnej ścieżki 
i indywidualności, ale przecież jego życiowe projekty (tak jak Tołstoja) nastawione 
są na pomoc człowiekowi jako jednostce społecznej, człowiekowi rozumianemu 
jako przedstawiciel humanizmu, ludzkości.

Rozumienie egoizmu, jakie wypracowuje Świętochowski można by potraktować 
jako przefiltrowanie postulatów Epikura, stoików, Stirnera i utylitaryzmu Milla, ale na 
pewno nie jest to pochodna woluntarystycznej koncepcji Schopenhauera, dla którego 
egoizm jest zasadniczym, choć niezamierzonym źródłem zła w świecie. Jak zauważa 
Jan Garewicz, wyzyskując to myślenie autora Świata	jako	woli	i	przedstawienia: 

stosowanie antytezy, paradoksu i aforyzmu stanowiły często w wypowiedzi publicystycznej (póź-
niejszej) Świętochowskiego składnik tytułu i zakończenia. Pisząc o amplifikacyjnej strukturze wypo-
wiedzi (kiedy jedna poboczna myśl w wariantowych ujęciach jest ujawniana), podaje przykład 
Mężczyzny	i	kobiety z Dumań (s. 177). 

48 A. Potocki, Polska	 literatura	współczesna.	Cz. I. Kult	zbiorowości	1860–1890, Warszawa 
1911, s. 153. 

49 Zob. J. Garewicz, Schopenhauer, dz. cyt., s. 100. 
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Wola, która ma na względzie tylko własny interes, czyli wola życia, musi gwałcić 
cudzą wolę, musi wyrządzać krzywdę, jakkolwiek wyrządzanie zła nie leży w jej 
zamiarach. […] Jeśli bowiem dają się empirycznie stwierdzić postępki altruistyczne, 
powstaje wyłom w zasadzie, która miała tłumaczyć cały bez wyjątku świat naszego 
doświadczenia. Altruizm, jeśli nie znajdzie się dla niego wytłumaczenie metafizyczne, 
burzy całą koncepcję Schopenhauera50.

Warto też dodać, że dla Świętochowskiego religia nie była formą życia codzien-
nego, w przeciwieństwie do Schopenhauera czy Kierkegaarda. Filozofia jest taką 
formą codzienności, ale kontekstu religijnego nie należy w przypadku Świętochow-
skiego przywoływać. Podobnie dzieje się z kategorią lęku, którą wprowadza do swej 
sceptycznej ścieżki poszukiwania zagadek kosmosu Świętochowski. Tyle że jest 
ona innej proweniencji i podlega skomplikowanemu wynikaniu różnych przyczyn 
w relacjach z ludźmi i światem, nie ma w sobie rysów bojaźni i drżenia religijnego. 
Garewicz zauważa, że „wraz z Schopenhauerem lęk staje się przedmiotem rozwa-
żań ściśle filozoficznych, chociaż jako kategorię naczelną wprowadzi go dopiero 
Kierkegaard”51. Lęk i pesymizm dotyczą losu osobniczego, a dopiero u Hartmanna 
– lęk o losy ludzkości stanie się przedmiotem refleksji.

Podmiot Dumań Świętochowskiego ma świadomość, że filozofia powstała „wśród 
rozpadu”, zrodziła się z potrzeby pytania, ale i kryzysu kultury, wynikała ze sposobu 
znalezienia formy służącej opisaniu przeżycia. Ale wbrew modernistom – odkrywa 
własną ścieżkę antyczną (idzie śladem Sokratesa, Epikura, stoików, cyrenajczyków). 
Moderniści układać będą tylko i przestawiać komponenty filozofii starożytnych. 
Zmutują wszelkie wzorce, łącząc je z kompletnie innymi matrycami – psychologią, 
religioznawstwem, mitoznawstwem – Berent, Przybyszewski, Leśmian, Miciński, 
Lange. Wędrowiec Świętochowskiego wraca do źródeł i próbuje je rozpoznać. 

Cogito myślące Świętochowskiego jest przekonane, że życie	jest wieczną tajemnicą 
i zagadką. Jego fenomen polega na samym niewyjaśnieniu, na wiecznym pytaniu, 
które dla samej zasady pytania ma sens, w tym „szukaniu szukaniem” – żeby posłu-
żyć się metaforą Berenta, patronującą poszukiwaniom bohaterów Żywych	kamieni. 
Formuła „szukania szukaniem” jest nie tylko wyrazistym rdzeniem Dumań, lecz także 
wędrówki ku rozpoznaniu prawideł i mechanizmów doświadczenia, ponadto formy 
tekstu, która najlepiej uchwyci dylematy sceptycznego podmiotu. 

Człowiek jest tak nienasyconą beczką Danaid, że mądrość wszystkich bogów nie zada-
wala jego bezdennej ciekawości. Pyta więc znowu: jeśli siła ciążenia wywołała w mgła-
wicowym chaosie ruch, to dlaczegóż nie wywołała go wprzódy, zanim z niego system 
planetarny powstał? Dlaczego przedtem mgławice były w stanie spoczynku, chociaż 
siła ciążenia w nich działała? Nie było jej? To skąd się wzięła? Z czego uformował się 
chaos? Z atomów? Z czego atomy? Nie idźmy dalej, bo nas wszyscy geniusze opusz-
czają, a drogi żadnej nie ma. Poza ostatnią krawędzią najśmielszego domysłu otwiera 
się niezgłębiona, myślą nieobjęta przepaść – nieskończoność. (D, 49)

50 Tamże, s. 80. 
51 Tamże, s. 66. 
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Formuła tytułowa esejów Świętochowskiego okazuje się znaczącą w dziedzinie 
pesymizmu rozprawką o kondycji człowieka. Ujawnia, że zarówno pesymizm obok 
optymizmu – jest żywą tradycją, ważną w pozytywizmie, pozwalającą na możliwość 
dochodzenia do własnego „ja” (poprzez poszukiwanie). Jan Tuczyński w rozprawie 
Schopenhauer	 a	Młoda	 Polska, powołując się na stanowisko Świętochowskiego 
z Dumań	pesymisty i pisząc o widmie nihilizmu, zwraca uwagę na subtelną drogę 
prowadzącą od pesymizmu do nihilizmu. Świętochowski przywołany przez Tuczyń-
skiego obok Struvego, Krzywickiego, Jeske-Choińskiego, Kozłowskiego, Lutosław-
skiego i W. Kulczyckiego – traktuje jednak (co ważne) samobójstwo (w	Młodej	sta
rości) jako przejaw anarchizmu ducha i choroby dekadentyzmu52. Odnosi się w tym 
tekście („Prawda” 1899, nr 3) krytycznie do blagierstwa Przybyszewskiego i jego 
programowego tekstu Confiteor. Zarzuca „nade wszystko górującą blagę i kłamane 
bóle, udany albo bardzo tani pesymizm, sztuczną pogardę”53. 

* * *
Ulubioną formułą Świętochowskiego, która przecież jest fundamentem Dumań, 

jest formuła pytań bez odpowiedzi. Widać ją jako rdzeń narracyjny we wszyst-
kich praktycznie gatunkach i wzorach przez niego wykorzystywanych. Bezpośred-
nio zapisana zostaje w Duchach i osobnym tekście, pozostającym w rękopisie, 
noszącym tytuł – Pytania bez odpowiedzi54, pochodzącym z lat dwudziestych XX 
wieku. Rękopis tekstu, zapisany bardzo niewyraźnie, drżącą ręką starca, świetnie 
koresponduje z rozpoznaniami dwudziestosiedmiolatka z Dumań, stając się swo-
istym dopełnieniem cyklu esejów filozoficznych w lirycznej formie wyznania. Co 
niezwykle ważne – jest to jedyny znany (spośród wydanych i rękopiśmiennych tek-
stów) króciutki liryzowany poemat prozą. 

Fenomen tekstu Pytań	bez	odpowiedzi55 polega na wyborze podmiotu w formie 
żeńskiej (unikanie sygnowania własnego „ja”, „ja” piszącego męskiego). Ta „kon-
fesja utajona” odsłania podobieństwo myśli i dylematów podmiotu Dumań. Formą 
przypomina właśnie uliryczniony poemat prozą. Prawdopodobnie tekst był pisany na 
akademię w szkole dla – uczennicy gołockiej szkoły – Marii Żydowo (późniejszej 
Świętochowskiej, secundo	voto Grossmanowej). Warto tylko dodać, że forma żeńska 
zapisu może być swego rodzaju „alibi”, choć nie jest istotna jako strategia nadawcza 
kształtująca profil instancji podmiotowej dzięki żeńskim końcówkom fleksyjnym. 

52 Tamże, s. 80. 
53 Tamże, s. 146. 
54 Maria Brykalska w swej biografii poświęconej Świętochowskiemu nie odnotowuje rękopisu 

tego tekstu. Znaleziony został w latach osiemdziesiątych przez ówczesnego kustosza Muzeum 
Pozytywizmu – Grzegorza Roszkę i opisany przez tegoż – jako tekst z lat dwudziestych XX wieku 
przeznaczony do wygłoszenia przez Marię Żydowo (stąd żeńska forma zapisu). 

55 Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechano-
wie, nr inwentarza – 296. Pisownia i ortografia uwspółcześniona. Wszystkie cytaty z rękopisu ozna-
czam jako PBO. W nawiasie kwadratowym komentarze i sygnalizowane wątpliwości są mojego 
autorstwa. 
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Wyznanie podmiotu „niepewnego siebie” rozpoczyna się od wyrazistej dekla-
racji. Możliwość „doświadczania” egzystencji ujawnia paradoks jej rozumienia, 
stąd porównanie doświadczania codzienności życia do słowa Chrystusowego – które 
wyzwala, zaspokaja, jest jedyną prawdą (w tym duchu oczywiście przypominałoby 
to Janowe „Słowo”; J, 1, 1–3), ale i objawem tyranii czy dzikości. Monolog ten – 
co ważne – jest afirmatywną (mimo lęku i przerażenia) apostrofą do życia, ale staje 
się raczej swego rodzaju spowiedzią podmiotu wypowiadającego:

Stoję przed tobą, życie, ty zmienne, tajemnicze życie, czasem tak dobre jak słowo 
Chrystusowe, jak pieszczota najczulszej matki, czasem znowu tak okrutne, jak tyran, 
jak dzikie zwierzę, czasem tak szczere jak spowiedź przed sobą; czasem tak kłam-
liwe jak słotna noc jesienna, życie, co ty mi dasz; co mi odbierzesz? 
Przychodzę do ciebie z wiarą i trwogą, ufna i wątpiąca; przynoszę ci duszę gorącą 
jak żar i czystą jak śnieg; przynoszę serce miłości pełne i miłości łaskawe – co ty, 
życie, zrobisz, z tym moim skarbem? (PBO)

Spowiedź ta – oparta na nieustannym wątpieniu i mnożeniu kolejnych pytań – 
wpisuje się w filozoficzne rozmyślania dotyczące niepewności natury ludzkiej i pers-
pektywy przyszłości. Życie ma tu znamiona fatum, losu, który jest siłą kierowniczą 
ludzkiego działania:

Czy mi go zostawisz [prawdopodobnie słowo przekreślone – dop. mój – D.M.O.], 
zachowasz i pomnożysz, czy wydrzesz i roztrwonisz? Czy ja byłam twoją kochaną 
córką, czy udręczoną ofiarą? Powiedz!
Ach, życie, czemu ty jesteś tak nielitościwe i milczące? Po co mieszasz szczęście 
z niedolą, złe z dobrem, śmiech ze łzami? Czy dlatego dajesz radość, ażebyśmy bar-
dziej odczuwali smutek? Życie nielitościwe, bądź piekłem, jeśli nie możesz być nie-
bem, ale nie bądź jednym i drugim. Mniej cierpieć będziemy w ciągłym bólu przez-
wanym rozkoszą. (PBO)

Paradoksalność życia i doświadczania polega na tym, że nie wiadomo, jaki jest 
jego sens, cel i możliwości. Wieczna niewiadoma to jedyny pewnik określający toż-
samość, kondycję i znamię człowieczeństwa. Pytania te przypominają Diltheyowską 
perspektywę filozofii jako światopoglądu ujawniającego pytania: skąd pochodzimy 
i co się z nami stanie oraz Bergsonowską frazę ze Świadomości	 i	 życia (La con
science	et	la	vie, odczyt po angielsku 1911, przedruk 1914):

Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy? Oto istotne pytania, przed któ-
rymi natychmiast stajemy wtedy, gdy zaczynamy filozofować bez odwoływania się 
do systemów56.

Zapewne też lektura Spencerowskich Pierwszych	zasad, a zwłaszcza rozdziału 
o Adaptacyjnym	 charakterze	 wiedzy, w którym brytyjski socjolog i filozof pisze 
o względności ludzkiej wiedzy człowieka i życiu jako ciągu nieustających  przemian, 

56 H. Bergson, Świadomość	i	życie [1919] [w:] I. Wojnar, Bergson, Warszawa 1985, s. 276. 
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przyczynia się do wykrystalizowania myślenia Świętochowskiego. Spencer (jak póź-
niej podobnie w Dumaniach polski filozof) podkreśla: 

Ciąg nieustających przemian, jakim jest życie jako takie, można więc uznać za przy-
padek szczególny utrzymywania w równowadze tych [sił wewnętrznych i zewnętrz-
nych – dop. mój – D.M.O.] antagonistycznych dążności57.

Monologowa struktura pytań określająca niestabilną i wiecznie niepewną swo-
jego „ja” naturę ludzką, owo cogito niepewne wszelkich prawideł – to gradacyjnie 
budowany ciąg podobny do etapów ludzkiego życia (opartych na niewiedzy w osta-
teczność) doprowadzony do ostatniego pytania, które zamyka tekst, ale paradoksal-
nie – dopiero go otwiera i intensyfikuje pytania:

Poeci opowiadają nam o raju na ziemi: mówią, że słońce jest nigdy [opuszczono słowo 
nieczytelne: nienaznaczonym (?) niezmienionym (?) – dop. mój – D.M.O.] Okiem 
Boga, który nim wszystko widzi i każdą krzywdę zapisuje do księgi sądu ostatecz-
nego: że gwiazdy są strażniczkami, kiedy [opuszczono słowo nieczytelne – dop. mój 
– D.M.O.] zwróci się w przeciwną stronę; że księżyc jest opiekunem kochanków, 
którym dla spojrzeń dostarcza światła a dla pocałunków cienia; ludzie są z natury 
dobrzy, tylko zepsuci żądzą i pokusą; że w każdym człowieku siedzi rozradowany 
lub płaczący anioł, który weseli się jego radością a smuci jego występkami; że zbliża 
się powoli, lecz nieustannie [opuszczono słowo nieczytelne – dop. mój – D.M.O.], 
kiedy zginie wszelka niedola i walka, kiedy ty życie uśmierzysz wszystkie swoje 
gromy burzy i rozciągniesz nad ludzkością tęczę pokoju. Czy to prawda? Przecie 
z wątku w poezji młode dusze przędą najcudniejsze marzenia, którym jak srebrną 
pajęczyną pokrywają twoje widoki; dlaczego [ty życie – skreślone w rękopisie – 
dop. mój – D.M.O.] pozwalasz, [a?]żeby ta nitka [? – słowo niewyraźne – dop. mój 
– D.M.O.] się utkała, a potem ją targasz i zostawiasz [? – niewyraźne – dop. mój – 
D.M.O.]? Czy ty życie jesteś złoś liwe, czy nierozumne, albo może nie pojmujemy 
twojej mądrości i woli? (PBO)

Wszystkie te eksklamacyjne zwroty – wręcz histerycznie namnożone, chociaż 
zdradzające melancholijną naturę podmiotu enumerującego możliwości realizacji 
własnego istnienia, definiują paradoksalność życia poprzez jego komplementarną 
przeciwstawność, poprzez biegunowe wartościowanie, poprzez wykorzystanie skraj-
nych elementów określających wieczną nieoczywistość. Drżąca ręka starca zapisu-
jącego ten potok myśli i „drżąca podmiotowość” wypowiadająca ten tekst zapewne 
nie dziwią się sobie. Jedynym zadziwieniem płynącym z ostatnich zdań tekstu, jest 
formuła poznania (wiedzy o sobie) w chwili śmierci i po niej:

Życie [błogosławione i przeklęte życie – skreślone w rękopisie – dop. mój – D.M.O.], 
błagam cię, ulituj się i odpowiedz mi na te pytania; które niepokój ze mnie dobywa. 
Czy ty słyszysz? Czy słyszysz dreszcze strwożonej myśli mojej i uderzenia mojego 
zalęknionego serca? Życie, [przecież – skreślone w rękopisie – dop. mój – D.M.O.] 

57 H. Spencer, Adaptacyjny	charakter	wiedzy (First	Principles, dz. cyt., s. 66–70, 76–80) [w:] 
L. Kasprzyk, Spencer, dz. cyt., s. 94. 
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powiedz, co się ze mną stanie? Ach, ty błogosławione i przeklęte życie, ty odpowia-
dasz każdemu na te pytania, ale dopiero wtedy, gdy mu wykopiesz grób i wydzwo-
nisz ostatnią chwilę istnienia. Wtedy on wie, coś ty życie z nim zrobiło. (PBO)

Świętochowski zdaje się mówić: po śmierci wiem, co się ze mną stanie, wiem, 
co zrobiło ze mną (moje) życie. Jest to wiedza moja o mnie samym. Nie cudza 
i poddana refleksji po śmierci kogoś drugiego. Świadomość po śmierci okazuje się 
gwarantem sprawdzalności jakości ludzkiego życia. Świadomość, a więc jakaś forma 
istnienia. Trwanie po śmierci, o którym napisał w Dumaniach jako o nieprzerwa-
nym łańcuchu przemian jednych postaci istnienia na drugie.



W	krytyce	 zdarza	 się	 to	 samo,	 co	w	 życiu:	 ludzie	 roznamiętniają	 się	własnymi	wyrazami.	
Upodobali	 sobie	 coś,	więc	głoszą;	dobre,	bardzo	dobre,	najlepsze,	nieporównane,	boskie!	
Nie	lubią	czegoś,	więc	wołają:	złe,	liche,	najgorsze,	wstrętne,	diabelskie!	Wymawiając:	dobre	
lub	 złe	 –	 nie	myślą	 jeszcze	 o	wyższych	 stopniach	 swego	 zachwytu	 lub	 odrazy,	 ale	 powoli	
podniecając	się	swoimi	słowami,	zwłaszcza	wobec	zdań	przeciwnych	przechodzą	dalej	gamę	
pochwał	lub	nagan	aż	do	ostatniego	ich	tonu	–	czci	lub	zniewagi.	Całą	tę	gamę	odśpiewała	
nasza	krytyka	na	benefis	Sienkiewicza1.

Nawet	najpoważniejszy	i	najporządniejszy	człowiek	nie	może	być	sprawiedliwym	krytykiem.	
[...]	Więc	cóż	pozostaje	krytykowi,	który	pragnąłby	zdobyć	się	na	najwyższą	bezstronność	
i	 niezależność	 od	 swoich	 osobistych	 gustów	 i	względów,	 oszacować	 każdy	 utwór	według	
jego	istotnej	wartości	dla	literatury?	Pozostaje	mu,	moim	zdaniem,	zająć	stanowisko	przy
rodnika:	zamiast	ganić	i	chwalić	–	określać	i	tłumaczyć2.

Aleksander Świętochowski 

Spojrzenie na krytykę literacką Świętochowskiego z perspektywy uwrażliwienia 
samego krytyka na kategorię formy – potwierdza (nie tylko frekwencyjnie), że reali-
zacja myśli w zapisie, sfunkcjonalizowanie dyskursywne zależności między „dzie-
jami myśli” i „dziejami formy” to jego podstawowe założenie badawcze, ale i pod-
stawowy fenomen konstruktu tekstowego. Weryfikacja założeń kompozycyjnych, 
poddanie refleksji stosunku pierwotnej, nieukształtowanej materii słowa do formy jej 
ukształtowania wyznacza przestrzeń spotkania materii z realizacją, przetwarzaniem, 

1 A. Świętochowski, O	Sienkiewiczu, Lv, „Gazeta Warszawska” 1924, nr 294. Cyt. za: WPK, 
206. Wszystkie cytaty, jeśli nie zaznaczono inaczej, podaję za: A. Świętochowski, Wybór	 pism	
krytycznoliterackich, dz. cyt.

2 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], [Czy	krytyk	może	być	bezwzględnie	sprawiedliwym], Lv, 
„Prawda” 1896, nr 5. Cyt. za: WPK, 496–497.

2. Formy krytyki – formy myśli.  
Krytyka literacka jako zadanie
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uspójnianiem, wreszcie – uświadamia, wedle Świętochowskiego (krytyka), efekt 
ujęcia w ramy formy – potencji myśli. Krytyka literacka jako doskonały wzorzec 
twórczej pracy zyskuje tu rangę rzemiosła artystycznego, prowadzącego do rozpoz-
nawania wędrówki w słowie i ze słowem. Pozwala Świętochowskiemu poddawać 
perspektywie oglądu różnorodność procesu myślowego. I można uznać, że spraw-
dzanie i czytanie Świętochowskiego w jego własnej, twórczej i świadomej pracy 
krytyka poprzez zwrócenie uwagi na występowanie w jego krytycznych zapisach 
całych passusów poświęconych dziejom i przemianom form i wzorców, dziejom 
i przemianom myśli, które towarzyszą temu procesowi, to zadanie karkołomne. Tym 
bardziej słabo uzasadnione, bo już Stanisław Fita pisał, że 

Aleksander Świętochowski również przez całe życie uprawiał krytykę literacką, jed-
nak w jego rozległej działalności publicystycznej nie zajmuje ona pozycji pierwszo-
planowej3.

Ale jeśli zderzyć te zapisy krytyka literackiego z zapisami Prusa, Orzeszkowej, 
Konopnickiej (zwłaszcza z jej studiów nad romantyczną poezją), widać, że szcze-
gólne przywiązanie, wręcz maniakalne, do formy, jest dla Świętochowskiego bardzo 
ważne, uświadomione i celowe. Co więcej – pomocne w terminowaniu pisarskim 
i własnej ścieżce twórczości. Dlatego też najbardziej wiarygodne będzie pokazanie 
diachronicznej ścieżki rozwoju myśli krytyki literackiej Świętochowskiego, ujaw-
niającej wzajemne dialogowanie i przepływ myśli oraz próbę uchwycenia powin-
ności krytyka. 

Od początku swojej drogi twórczej, wyczulony na subtelności analityczne i inter-
pretacyjne krytyk i publicysta swym zapisem potwierdza, że zarówno kategoria 
„formy”, jak i „myśli” są dla niego dominantami refleksji krytycznej. Katego-
ria formy staje się bowiem nadrzędną (i wyzyskiwaną) w twórczej pracy dramato-
pisarza, nowelisty, powieściopisarza, eseisty, wreszcie – aforysty. I równolegle: jako 
krytyk i czuły „sejsmograf” zjawisk literackich, przemian wzorców, gatunków, reali-
zacji modeli pisarskich, wyznacza własnemu procesowi lekturowemu tę nadrzędną 
kategorię narzędzia weryfikującego „wartościowy” tekst. Porównywanie nawet 
binarnych (ale nie zawsze opozycyjnych) kategorii: formy i treści, o których cza-
sami zbyt może modelowo i jednowymiarowo będzie pisał, uświadamia, że każdy 
sprawny, dobry, kompozycyjnie spójny tekst – musi, jego zdaniem, łączyć w sobie 
w niewidzialny sposób zarówno materię tekstu (jej matryce, pomysł, potencję) i jej 
realizację (formę). 

Świętochowski wykorzystuje w swej refleksji krytyka różnorodne sposoby, 
tropy, i środki stylistyczne służące zobrazowaniu materiału badawczego, pomaga-
jące w streszczaniu partii analizowanego tekstu (choć należy to na wstępie zaznaczyć 
– że analizy te w wielu momentach dalekie są od streszczającego charakteru jego 
krytyki, a taki reprezentuje choćby swym pisarstwem wnikliwy również krytyk – 
Piotr Chmielowski). Różnorodność wykorzystywania środków i jakości  językowych 

3 S. Fita, Pokolenie	Szkoły	Głównej	w	życiu	społecznym	i	kulturze	polskiej, Warszawa 1980, s. 61. 
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służy tu plastyczności obrazu, porównywaniu w retorycznej otoczce wzniosłości – 
graniczącej z ironicznością, podejrzanym patosem i czasem nawet naiwną wiarą 
w coraz to nowe formy myśli kształtujące wyobrażenie o funkcjach i powinno-
ściach literatury. Kształtujące, co warto dodać, również wyobrażenie o powinnoś-
ciach szeroko pojętej krytyki literackiej, sztuki, obecności przywoływanych przez 
Świętochowskiego zjawisk, fenomenów i postaci odpowiedzialnych za stanowisko 
i reprezentatywność danego dzieła, tekstu i języka4.

Już w pierwszych krytycznych tekstach – np. w Fabrykacji	 skandalu (1871)5, 
ujmując problem powieści brukowej (popularnej) – nazwanej przez samego Świę-
tochowskiego literaturą plagiatową (powieści Barbara	 Ubryk;	 Tajemnice	 Stolicy	
Świata;	Izabele,	królowa	hiszpańska,	Eugenia) – próbuje nazwać fenomen nieprzys-
tawalności, chybionej formy, marnej realizacji twórczej, lokując jednocześnie myśl 
jako kategorię nadrzędną. Dyskutuje krytyk nad kwestią przyzwoitości i nieprzyz-
woitości (WPK, 54). Mając świadomość lekturowej strategii pruderii (WPK, 54), 
próbuje rozpoznać granice moralności i amoralności w sztuce i przesuwanie się ich. 
Poznawanie życia obliguje bowiem do poznawania jego odbicia w literaturze:

Kto czytając jakąś draźliwą scenę powieściową, wywołaną następstwem wypadków 
biegnących na pomoc szlachetnej myśli, oburza się lub wstydzi, ten niepotrzebnie 
zużywa sobie rumieńce, których mu w stosownej chwili zabraknie. (WPK, 54)

W podobnym tonie obrony przed pomówieniami młodych o niemoralność 
(WPK, 57) utrzymana jest recenzja Pamiętników	szatana, powieści Fryderyka Soulié. 
To przeświadczenie (ujawniające refleksję nad przemianami formuły realizmu) wyzy-
skane zostaje również w recenzji Porwania	 Sabina Zacharyasiewicza. Porówna-
nie wartości artystycznej dwóch przeciwległych charakterów – Franciszka i Karola 
Moorów służy konstatacji o przeciwstawności „form” porównawczych:

Jakkolwiek dotychczasowa estetyka nie zdołała ograniczyć powieści ani w wybo-
rze przedmiotu, ani w wyborze charakterów, jakkolwiek fakta nieustannie rozbijają 
mozolnie ulepione foremki niby-stałych praw i zawiązują nić Syzyfowej pracy na 
nowo, to przecież i tu są pewne, choćby tylko ogólne, zasady. […] Taką np. prawdą 
jest to słuszne wymaganie krytyki, ażeby powieść odbijała ż y c i e w jego najważ-
niejszych momentach, aby przedstawiała l u d z i w ich zasadniczych rysach. […] Kto 
chce tę zasadę sprawdzić w całej jej rozciągłości, niech tylko przeczyta Człowieka	
śmiechu Victora Hugo6.

W Pasożytach	literackich („PT” 1871, nr 29, bez podpisu) krytyk świadomy jest, 
że obecny stan naszej narodowej literatury ujawnia bezsilność (czy wręcz upadek), 

4 Por. J. Sławiński, Krytyka	literacka	jako	przedmiot	badań	historycznoliterackich [w:] Bada
nia	nad	krytyką	literacką, red. J. Sławiński, Wrocław 1974, s. 20. 

5 Fabrykacja	skandalu, „Przegląd Tygodniowy” 1871, nr 19, bez podpisu. Cyt. za: WPK, 54. 
„Przegląd Tygodniowy” oznaczam dalej w całej książce jako „PT”. 

6 As [A. Świętochowski], «Porwanie	Sabina»,	Obrazek	z	życia	przez	Jana	Zaharyasiewicza, 
Toruń 1870, Nakładem Księgarni F.T. Rakowicza, „PT” 1870, nr 52. Cyt. za: WPK, 101. 
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brakuje mu bowiem energii, która przekłada się na wykonaną pracę, a cherlawość, 
niedołężność literatury i nieudolne nią „kierownictwo” skazuje ją na banicję men-
talną. Metafory „próżniaczych włóczęgów”, „karłów”, „chybionych Ikarów” dodat-
kowo wzmacniają ten głos. Ta pseudowieszczość, nieznajomość prawideł rzemiosła, 
nieobycie literackie i wątpliwa erudycja skłaniają do porównania literatury do tar-
gowiska, a przywołanie wątpliwości Mochnackiego (jakże celnego krytyka) tylko 
wzmacnia międzypokoleniową wspólnotę myśli określającej powinności twórców:

Literatura nie jest dobroczynnym schronieniem dla takich próżniaków i pasibrzu-
chów. Literatura nie jest rynkiem, targowiskiem, na którym można sprzedać zarówno 
dobry wyrób, jak i zleżałą tandetę. Literatura nie jest bujną łąką, przeznaczoną na 
wypasanie osłów. Literatura w końcu nie jest przytuliskiem próżniactwa i głupoty, 
ale przybytkiem nauki i pracy. […] «Trzeba nam – mówi Mochnacki – poważ-
nych rozmyślaczów, a nie m o t y l e g o  o w a d u, co z kwiatu na kwiat przelatując, 
z samych zawiązków ssie słodycz.” [O	literaturze	polskiej	w	wieku	dziewiętnastym, 
rozdz. I „Co rozumieć potrzeba przez literaturę?”, Poznań 1863, s. 43]. Literatura 
nasza jest pięknym, wspaniałym drzewem, na którym wylęga się i rojno rozłazi plu-
gawe robactwo, które toczy jej owoc, jej zielone liście, jej rdzeń, nie pozostawiając 
nic innego z swej pracy nad bezużyteczną trocinę. Trzeba o ile sił tępić ten szkod-
liwy owad, trzeba zmusić literatów do pracy. (WPK, 61)

Refleksja nad postępem (technicznym, który jest wynikiem postępu myśli) 
w Pleś		ni	 społecznej	 i	 literackiej („PT” 1871, nr 31, bez podpisu) staje się okazją 
do wykorzystania chwytu retorycznego, który ma za zadanie uwypuklić opozy-
cyjne wartości postępu i przesądu. W konsekwencji, by ująć, w „najskrajniejszych 
formach” (WPK, 62) rozpoznanie prawideł twórczych postępu i mimo prymatu 
przesądu – uwypuklić ideę postępu jako zwornik myśli7. Świadomy nieodłącznego 
związku i oddziaływania między literaturą i społeczeństwem, zależności między 
postępem społeczeństwa (cywilizacyjnym, związanym z przemianami społeczno-
politycznymi) i postępem w literaturze, faktu odbijania się postępowości przemian 
kulturowych i społecznych w przestrzeni tekstu literackiego, wyraźnie jednak zazna-
cza prymat literatury: „inicjatywa w posuwaniu myśli naprzód leży zawsze po 
stronie literatury” (WPK, 63). Literaturze wyznacza rolę awangardy umysłowej, 
która odbija, uwypukla, konstruuje i wreszcie – sankcjonuje postęp cywilizowa-
nych ludów. Z realizacją takiej formuły nasza literatura nie umie sobie – zdaniem 
Świętochowskiego – poradzić, a zrzeczenie się postępu ocenia krytyk jako efekt 
bojaźni lub próżniactwa:

Literatura nasza w dzisiejszej swej formie nie wystarcza zupełnie społeczeństwu, bo 
ono ją swoim rozwinięciem bardzo często prześciga. Ten kapitał inteligencji, który 
spoczywa w naszym społeczeństwie, wymaga daleko lepszego obrotu, wymaga ciąg-
łego przyrostu. (WPK, 64–65)

7 Pisze krytyk: „Zaledwie ze słabych, nieopatrznie z ust wybiegających wyrazów możemy się 
domyślić, że społeczeństwo, pomimo wstecznych swych dążeń, pomimo gwałtownego oporu każdej 
nowej prawdzie, nie wyrzekło się jeszcze warunków prawdziwego duchowego rozwoju.” (WPK, 63).
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Świętochowski wyznacza poezji rolę zagarniającą, uwydatniającą przemiany 
doświadczenia nowoczesności (przełomu cywilizacyjnego), wyzyskuje bowiem 
myślenie przyszłościowe i nie pozbawia postępu myśli:

Powstajemy w poezji przeciwko kolejom żelaznym i telegrafom – poezja zaś nie 
powinna cofać wstecz cywilizacji dla dobra pięknego widoku lub łzawego uczucia, 
powinna ją owszem przyoblekać w swoje urocze formy. […] Nikt nie ma prawa 
stawać przed społeczeństwem z myślą zwietrzałą, czczą, na której starość, trujący 
osad położyła. (WPK, 65)

Świadomy obecności wyrazistej myśli w kształtowaniu narodowego kośćca men-
talnego, podkreślający wiarę w rozwój myśli (WPK, 66) i postępowość określającą 
granice poznawcze, ponadto – świadomy, że głos literatury zbiera efekty przemian 
postępowości, podkreśla jednak „konieczność reformy” (WPK, 66), zrzucenie przes-
tarzałych (zapleśniałych) formułujących i fałszujących przesądów oraz zawłaszcza-
jących myślenie wyobrażeń. Janina Kulczycka-Saloni, pisząc o krytyce pozytywi-
stów, zauważa, że:

Szczególnie zawzięcie atakuje nieuctwo współczesnych pisarzy Aleksander Świę-
tochowski stwierdzając, że normalny rozwój społeczeństwa wymaga, aby literatura 
posuwała się o krok przed nim, nie za nim, jak to się dzieje u nas, gdzie umysłowość 
pisarzy, od lat nie kultywowana, leży odłogiem. Jako przyczynę tego kultu nieuctwa 
wysuwa Świętochowski nagminne próżniactwo pisarzy. Rekrutują się oni z młodzieży 
żądnej łatwego a szybkiego sukcesu, która nie była w stanie ukończyć nawet nauk 
gimnazjalnych. Stąd nicość zainteresowań i jałowość tematyki8.

Interesującym elementem w dyskusji nad formą i myślowym charakterem tekstu 
są profile, które Świętochowski poświęca znanym, ale i pomijanym twórcom. Idea 
„profilowania” ma na celu próbę budowania całości. Ale też poprzez wycinek twór-
czości, fragment czy określony wyprofilowany ogląd korpusu dzieł – stanowi ona 
ważki przyczynek do uwrażliwienia na formę – charakter i sposób ujawniania się 
jej oraz poszukiwania w osoczu recepcyjnym jej znamion.

Próbując rozpoznać znaczenie słowa w Kwiatach	 i	kolcach Faleńskiego9, pyta 
o specyfikę poetyki zbiorku Medarda. Mając świadomość jałowości poetyckiej 
ówczesnego czasu i braku prawdziwych talentów, wskazuje na formę jako nieusu-
walny efekt twórczej pracy, mozolnego zmagania się z materią tekstu (słowa). Dzięki 
kunsztowi chce wyzyskać bowiem nową jakość estetyczną, choć ta (zapewne rozpoz-
nana przez Świętochowskiego jeszcze nieświadomie w duchu parnasistowskim) nie 
dała się uchronić od czysto efekciarskich, gładkich chwytów i zabiegów twórcy:

Forma, jakkolwiek nosi na sobie cechy pewnej pracy, forsowania się, jest jednak 
gładką, ozdobną, chociaż czasem znowu zbyt pretensjonalną. (WPK, 74)

8 J. Kulczycka-Saloni, Krytyka	literacka	lat	1863–1881 [w:] Z	literatury	lat	1863–1918.	Studia	
i	szkice.	Część	pierwsza	(Studia	historycznoliterackie), pod red. J. Kotta, Wrocław 1957, t. VI, s. 138. 

9 Felicjan	Faleński, „PT” 1871, nr 14, bez podpisu. 
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Obok lekkiego, choć szyderczego tonu, Świętochowski wspomina o formie łzawej 
ironii, bolesnym uśmiechu Byrona, gorzkim sarkazmie Heinego (WPK, 75)10. Naj-
większe jednak niedoskonałości widzi tam, gdzie – jak na przykład u Faleńskiego –  
kunsztowna, zręczna forma kuleje lub w partie tekstu nie zostaje wpisany potencjał 
treści, dlatego jawią się krytykowi te fragmenty jako miałkie, „foremkowate”:

Pod względem swej budowy zewnętrznej wiersze tej kategorii stoją prawie wyżej 
od lirycznych i opisowych. […] Inne, jakkolwiek nieraz grzeszą pustką myśli lub 
zanied baniem formy, zawsze jednak całość jest cennym zbiorkiem. (WPK, 75)
Zaiste, każdy się dziwić musi, chociaż nie nad tym czymś „w i e l k i m” i „w i e l c e 
g r z m i ą c y m”, z którym się p t a s z y n a  z w i ą z a ł a, ale nad tym składaniem 
bez sensu, w foremki pracowitych rymów. (WPK, 77)

Kategoria formy natrętnie przez krytyka przywoływana okazuje się sprawdzalni-
kiem jakości i predyspozycji twórczych. Świadomy jest więc krytyk ułomności i nie-
wystarczalności słowa (mimo że jest środkiem najwyższej wagi w sztuce), dlatego 
niezwykle cenne są to rozpoznania, jeśli zważyć, że zapisuje je w 1871 roku. Te mło-
dzieńcze (czasem naiwne) spostrzeżenia wyrażają jednak silne przekonanie o słowie 
jako materii poetyckiej, którą kształtuje i ubiera „forma” – narzucona przez podmiot 
konstruujący. I oczywiście – z jednej strony można powiedzieć – że to dywagacja 
wyrastająca z ducha świadomości romantycznej (niemocy słownej, ułomności języka, 
który „kłamie głosowi” – mówiąc Wielką	Improwizacją Mickiewiczowskich Dzia
dów), ale ważniejsze – w mojej perspektywie badawczej – okazuje się rozumienie 
przez Świętochowskiego fenomenu świadomości poetyckiej, iluzji słowa, potencji 
i niemożności wyrażenia, bliskie modernistycznej formacji kulturowej.

Nie chcę przez to powiedzieć, że Świętochowski kształtuje swój zapis słowa już 
w duchu modernistycznej świadomości. Wyraźnie czyni to również Asnyk w cyklach 
sonetów. Świadomość ta przyświeca również poetyckiej ścieżce Konopnickiej – tej 
z lat 80. i 90. XIX wieku, z czasów formowania warsztatu poetyckiego Imaginy 
(1884–1887). Ale już w Dumaniach pesymisty projekt językowej niewoli wyrazów 
kształtuje przecież wczesną wędrówkę świadomości eseisty. Recenzując dokonania 
Faleńskiego, pisze Świętochowski:

Słowo, pomimo całej swej wyższości nad inne pierwiastki używane w sztuce, jest 
środkiem w pewnej mierze ułomnym, w pewnych granicach niewystarczającym. Taką 
właśnie sferą, w której słowo jako forma sztuki wystarcza tylko do pewnego stop-
nia, jest plastyka, wyrażanie kształtów zewnętrznych przedmiotu. (WPK, 76)

Postulat jasności myśli (realizujący się w Odgłosach	 z	 gór) staje się – wedle 
Świętochowskiego – wyróżnikiem arcydzielności tekstu:

10 Warto tylko dodać w tym kontekście, że już Żeromski pisał o humorze i gorzkim śmiechu 
Świętochowskiego jako sarkastycznej formie krytyki: „Śmiech Świętochowskiego jest żółty, zły, 
jadowity. Tamten, gdy bije, to chce zabić.” Zob. S. Żeromski, Dzienniki, oprac. J. Kądziela, War-
szawa 1953, t. 1 (1882–1886), s. 302.
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Naturalnie niepodobna, ażeby tu i owdzie chociaż bardzo rzadko, nie znalazły dziś 
miejsca, w których przypadkowo zbiega się świetność formy z jasnością myśli. 
(WPK, 78)

Felicjan, zdaniem Świętochowskiego, realizuje swoją pełnię literacką w powias-
tce Z	daleka	i	z	bliska, fragmentach poetyckich, studiach estetycznych, naukowych 
(dyskursywnych) rozprawach i tłumaczeniach. Jest to przeciwwagą do pretensjo-
nalności formy i struktury zapisu:

W pracach tych widnieje wszędzie dbałość o formę, staranność w wykończeniu, lubowa-
nie się w silnych, krzykliwych efektach. I dlatego powiedzieć można, że talent poetycki 
Felicjana porusza się i zarazem niszczy swą – pretensjonalnością. (WPK, 78–79)

Krytyk piętnuje pseudoerudycję i jałowe (często wytarte) formy ocierające się 
o banał, frazes – okazujący się w naszej narodowej literaturze „drogą do wielkości” 
– tak pisze w O	pracach	literackich	pana	F.H.	Lewestama („PT” 1871, nr 47, bez 
podpisu). Przy okazji rozbioru prac literackich Lewestama, zwraca Świętochows  ki 
uwagę na powinności stylistyczne i retoryczne środki językowego formowania warsz-
tatu. Sama (nawet kunsztowna i aprobowana w konkretnych okolicznościach – dekla-
matorskich) forma tekstu nie jest tu jedynie atutem oceny dzieła:

Styl deklamatorski, pełen wyrazów wielkich, brzmiących, pełen okresów długich, 
prawie nieskończonych, ma zaiste bardzo dobre zastosowanie w przemowach aka-
demickich, pochwalnych, nie zdoła atoli zasłonić sobą braku jednej z tych rzeczy, 
których wiek nasz XIX gwałtem się domaga, tj. treści. (WPK, 82)

Analizując z kolei przestrzeń tekstową powieści Żmichowskiej11 – „kapłanki 
ogniska domowego” (WPK, 85), powieściopisarki olbrzymiego talentu, która jednak, 
jego zdaniem, opiera swą refleksję na przesądzie w ideały, Świętochowski zastana-
wia się nad brakiem rezonansu socjologicznego oraz literackiego jej dzieł i samej 
powieściopisarki. Dlatego nie dziwi, że czarująca dwunastoletnia Felusia z Księgi	
pamiątek	– wedle krytyka – ujawnia 

upodobanie tylko albo brak materiału życiowego, który by dostarczył pomysłom 
realnej formy, albo też niechęć do życia i chorobliwy zwrot w stronę marzyciels-
twa. (WPK, 89)

Fragmentaryczne analizy poświęcone Kwestii	podrzędnej	przy	kominkowym	ogniu	
rozbieranej mają na celu uświadomienie nieprzystawalności form, które stwarza Żmi-
chowska, nienaturalności rysu. Zaburzenie formy (czy może dosłownie: formalnej 
kwestii konstrukcyjnej i przedstawieniowej) odpowiada za niespójność całego pro-
jektu, którego nieciągłość tematyczna i formalna przesądza o krytycznej „niecałko-
witości”. „Niecałkowitość” (o której będzie pisał również przy okazji Lalki) galerii 
postaci powoduje podejrzliwość kompozycyjną i wadliwość prawdopodobieństwa, 
ujawniającego powinności i przemiany dokonujące się w formule mimesis:

11 Gabryela	–	Narcyza	Żmichowska, „PT” 1872, nr 14, bez podpisu.
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Jest to tkanka prześliczna, wyhaftowana brylantami słowa, perłami czystego uczu-
cia, ale brak jej kształtów naturalnych, brak jej form wykrojonych z życia. […] Te 
bowiem myśli, te uczucia, te fragmenty nie ułożyły się w żadne skończone artystycz-
nie formy, nie stanowiąc galerii całkowitych obrazów. Wszystkie prawie jej utwory 
są niezupełne. (WPK, 90–91)

Dlatego to Poganka,	Biała	Róża, Księga	pamiątek okazują się jedynie „uroczymi 
widziadłami” (WPK, 91). Brak materiału, który czerpać należy z życia, odbiera kons-
trukcjom Żmichowskiej szansę na realizm. Dzieje się tak ponadto dlatego, że, jak 
zauważa krytyk, brak materiału wziętego z życia nie pozwala:

nadawać tworom form realnych. […] Wprawdzie wszystkie dzieła Gabryelli są zbio-
rem oddzielnych urywków poetycznych, jeżeli jednak idzie w definicji o formę, to 
jest ona również dzielną. Wiersze stopniem swej wartości daleko niżej stoją od utwo-
rów prozy, w każdym razie są to płody szczerego natchnienia. (WPK, 91)

W recenzjach różnorodnych tekstów literackich, często bardzo miernych, 
te wyróżniki sprawdzalności, przekładalności, spójności: materii i formy, kunsztu 
i potencji myślowej, struktury i jakości mentalnej, kompozycji i idei myślowej, 
służą jako podstawa do refleksji nad pojemnością tekstu, nad pokładami jego zna-
czeń. Generowanie znaczeń sensotwórczych możliwe jest właśnie dzięki współist-
nieniu zarówno elementów z płaszczyzny: zrobione, wymodelowane, przykrojone, 
ujęte z elementami z płaszczyzny: wpisane, tkwiące, wyjaśniające, znaczące. I nie 
trzeba przywoływać tu de Saussure’owskich kategorii znaczonego i znaczącego, 
by zobrazować system jedności dwóch przestrzeni (wymiarów) rewersowo siebie 
naświetlających. Ale przecież ta komplementarna odpowiedniość jest dla Święto-
chowskiego ważna i konieczna. 

W naszym piśmiennictwie nic bardziej nie razi, jak „martwość myśli” (WPK, 95) 
– powie w recenzji Przyjaciół	Pługa12. Dekonstruktywny wpływ zaniku ruchu myśli, 
bezustanne przywoływanie martwych konstruktów myślowych, które nie okazują 
się coraz to nowym weryfikowaniem i oświetlaniem sądu o danym zjawisku, tylko 
ujawniają:

nieustanne przeżuwanie i przebieranie w najrozmaitsze formy prawd starych 
(WPK, 95–96), 

co skazuje właśnie na poczucie fasadowości, na wieczne „martwe prawdy”. Nieumie-
jętność odczytania prawdy tekstu w doświadczeniu, w jej różnicującej (pozytywnie 
i konstruktywnie) kumulatywnej siatce znaczeń, sprawia wrażenie „niedołęstwa” 
myślowego, by finalnie ujawnić totalną nieatrakcyjność i podważyć jakiekolwiek 
walory literackie:

12 As [A. Świętochowski], «Przyjaciele»,	Bajka	dialogowana	przez	Adama	Pługa, Lwów 1870, 
„PT” 1870, nr 45: „(…) są pisarze, którzy istnieją jedynie przez nicość swych myśli; są podrobione 
talenta, których rozgłos pozostanie wieczną dla trzeźwego umysłu zagadką.” (WPK, 95).
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Tak więc dramacik Przyjaciele jest utworem rzadkiej nieudolności i formą, i treścią 
i dlatego zdanie nasze, że nie ma podobnego sobie w żadnej literaturze, nie było 
bynajmniej żartem. (WPK, 96)

Podobnie krytykuje „słaby zarys”, „pobieżny szkic ołówka, któremu brak 
zewnętrznych form i kolorów” (WPK, 99), giętki i jasny język, „niezbyt bogaty 
w swych formach” (WPK, 100)	 Dziewczyny	Dzikowskiego13, próbujący jedynie 
marnie i karkołomnie kleić aforyzmy pełne śmieszności. 

Krytyka Świętochowskiego odsłania czasem oczywiste i mało oryginalne warsz-
tatowe pole badawcze poddawanych refleksji tekstów. Zdarza się – jak to ma miejs-
 ce w przypadku Aktorki Lubowskiego14 – że Świętochowski mozolnie streszcza na 
początku swej recenzji powieść (co oczywiście jest wówczas standardem krytyki), 
ale wyzyskuje z tej precyzyjnej matrycy potrzebne do rozpoznania znamiona stylu 
i wartość konstrukcji myślowych. Ponadto eksponuje celowo dokładny rys fabuły 
powieściowej, by udowodnić w dalszej części wywodu, że:

Bieg akcji odbywa się w formach epizodycznych, pozlepianych i pozbawionych 
artyzmu. (WPK, 108)

Ten element streszczający wyzyska również przy okazji Pięknej	pani	Kraszews-
kiego15, najpierw skrupulatnie rekonstruując fabułę, by potem posłużyć się zaryso-
waną mapą i stwierdzić, czym powinna zajmować się powieść i jakie winny być 
jej realizacje formalne:

Powieść powinna odbijać stosunki ludzkie w ich prawdzie i formie powszechnej, 
a nie wyjątkowej. Biografie wariatów, idiotów i wszelkich kalek moralnych mogą 
być do niej wprowadzone chyba jako fragment, jako tło szczegółowe, a nigdy jako 
obraz główny. (WPK, 117)

Ważny to sąd tym bardziej dlatego, że Świętochowski żywi przecież przekona-
nie, że mimo niezwykłej płodności twórczej „stokwisza” niczym Atlas dźwigają-
cego literaturę powieściową na swych barkach (o której pisze przy okazji recenzji 
Pałacu	i	folwarku16), „olbrzymiej produkcji” (WPK, 121–122), umysłu niezmiernie 
silnego i głębokiego, wprawnego rzemiosła, cechuje Kraszewskiego (casus Pałacu	

13 As [A. Świętochowski], «Dziewczyna»,	powieść	M.	Dzikowskiego, Warszawa 1870, „PT” 
1870, nr 49.

14 «Aktorka»,	 powieść	Edwarda	Lubowskiego („Tygodnik Romansów i Powieści” 1870/71), 
„PT” 1871, nr 18, bez podpisu.

15 «Piękna	Pani», powieść-studium przez J.I. Kraszewskiego, Lwów 1871, „PT” 1871, nr 34, 
bez podpisu. Kwestia prostoty formy i realizacji powieściowej wyraziście potwierdza też sposób ujaw-
niania warsztatu i prawideł krytyka w recenzji Za posagiem Wilkońskiej. A. Ś. [A. Świętochowski], 
«Za	posagiem»,	powieść	P.	Wilkońskiej, Lwów 1871, „PT” 1871, nr 35. Świętochowski wskazuje 
tu wyraźnie wyeksponowany i formalnie trafnie ujęty przykład realizacji zasadności twórczej „jako 
najpospolitszej w swej treści, najprostszej w swej formie korespondencji” (WPK, 120). 

16 «Pałac	 i	 folwark». Obrazy naszych czasów przez J.I. Kraszewskiego, Poznań 1871, „PT” 
1872, nr 2, bez podpisu.
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i	folwarku w kontekście innych dzieł) „rzadka żwawość formy” (WPK, 124), sil-
nie jednak podtrzymująca uwagę. 

Dlatego szczególne piękno formy powieści, jej myślowe zaplecze i jakość reali-
zacji zależy od kategorii „przeżycia” treści utajonych własnego dziedzictwa narodo-
wego i zrozumienia form tożsamości. Jakże ważna okazuje się ta diagnoza, kiedy 
na marginesie recenzji lektury powiastki Jeża17, Świętochowski porównuje (a ten 
komparatystyczny dygresyjny wskaźnik – trzeba to przyznać – jest częstym spo-
sobem budowania nośników znaczeń tekstu) możliwości i realizacje formy (także 
formy myślowej) powieści francuskiej i polskiej:

jeżeli powieść francuska błyszczy zawsze świetnością talentu, porywa bystrym poto-
kiem akcji, zadziwia bogactwem i rozmaitością osnowy, zdumiewa głębokością myśli 
– to jest to powieść narodu, który przebiegł wszystkie koleje, przeżył wszystkie 
formy istnienia. (WPK, 110)
Kto tylko baczniej przypatrzył się utworom Jeża, ten wie dobrze, że jest to talent 
pomimo swej rozległej skali dosyć ułomny. Na ułomność tę składa się chwytanie 
rzeczy po wierzchu, bezład w szykowaniu pomysłów, niepotrzebne gadulstwo i brak 
tego szyku artystycznego, który daje piękną, artystyczną formę. (WPK, 111)

Komparatystyczna skłonność krytyka skłania go ponadto do porównań dramatów 
konkursowych i szukania w nich płaszczyzn realizacji talentu. Bałucki oczywiście 
zyskuje w konfrontacji z Narzymskim18. Porównywanie sposobów obserwacji świata, 
trafności i wierności przedstawienia ujawnia bądź świetnie zrealizowany koncept 
(przypadek Bałuckiego) bądź marną realizację pomysłu, z którego zostaje jedynie 
„zamaszysta i niezmiernie ruchliwa szarża konceptów i drobnych śmiesznostek” 
(WPK, 112), podkopująca kompozycyjną wartość dramatu Narzymskiego: 

W p. N[arzymskim] nie znaleźliśmy tego [namysłu, pracy – dop. mój – D.M.O.] 
wiele. Kształtną formę swego dramatu wypełnił on dosyć wodnistą gadaniną, któ-
rej czymś lepszym zastąpić nie mógł. (WPK, 115)

Osobną, ale niezwykle ważną i nośną kwestią, jest krytyka dzieł dyskursyw-
nych, naukowych. W istotnym, a z perspektywy zapisu we Wspomnieniach wręcz 
granicznym, wspomnieniu o pobycie Brandesa w Warszawie19, Świętochowski zaj-
muje stanowisko w sprawie zadań i sensu pola literackiego i daje (moim zdaniem 
najważniejszą w swym dorobku) definicję literatury w ogóle. Warto przywołać ten 
fragment, by zobrazować powinności twórcze i proces samoświadomego ujawniania 
przestrzeni literatury jako przestrzeni nieustannego pytania, nieustannego tworzenia, 
zakorzenienia i rozpoznania. Okazuje się, że ma ona znamiona terapeutyczne, przy 
każdym kontakcie z jej formą gwarantuje bowiem oryginalne i nigdy niedające się 
zdyskurywizować – doświadczenie przeżycia – prawdy tekstu i prawdy siebie:

17 A.S. [A. Świętochowski], «Opowiadanie	Stasia», powiastka T.T. Jeża, 1871, „PT” 1871, nr 21.
18 A.Ś. [A. Świętochowski], Dramata	konkursowe	«Epidemia»	Narzymskiego	(„Tygodnik	Ilu

strowany”	1871),	«Pracowici	próżniacy»	Bałuckiego („Kłosy” 1871), „PT” 1871, nr 32.
19 Brandes	w	Warszawie, „Prawda” 1885, nr 7, bez podpisu.
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Dla literatury, jak dla ludzi, jak dla wszystkiego, co żyje nadchodzi okres starości. 
Wtedy traci ona zwykle wrażliwość zmysłów, rozum, pamięć, zapał, opowiada cią-
gle o dawnych, lepszych czasach, a złorzeczy nowym i, jeżeli uboga, siada pod 
kościołem, jeżeli bogata, otacza się gronem dewotek i modnych księży, zachowując 
sobie podczas uroczystych nabożeństw honorowe miejsce. Zniedołężniała, surowa 
i pobożna babka widzi naokoło siebie tylko zepsucie, powtarza ciągle, że za jej mło-
dości wszystko było lepsze, rozumniejsze i uczciwsze. Gotowa wykląć i wydziedzi-
czyć każdego syna, wnuka lub prawnuka, który jej przeczy; żyje wspomnieniami, 
gniewem i nienawiścią. Literatura bywa także wielką kadzią, w którą pokolenia zle-
wają płyn wyciśnięty ze świeżych oliwek i służący za pokarm narodowi. Ile razy 
wszakże w generacji dzielniejszej i zdrowszej narodzą się jednostki obdarzone więk-
szą czułością i energią, gdy spostrzegą, że ta oliwa zestarzała się, stęchła, uległa 
rozkładowi, że trzeba ją wylać lub na smarowidła przeznaczyć, a napełnić kadź 
wytłoczynami z nowych owoców, wtedy zawsze rozpoczyna się walka, w której 
z jednej strony słyszymy złorzeczenia i klątwy na bezmyślne i świętokradzkie burzy-
cielstwo, a z drugiej śmiałe wezwania do reformy. Literatura wreszcie ma swoje 
pory. Po zimie nadchodzi w niej wiosna, która niemiłosiernie roztapia śniegi i lody, 
budząc życie. Duch mroźnego snu wszakże nie ustępuje natychmiast, lecz stacza 
zacięty bój, niszcząc pierwsze kwiaty i chłodząc pierwsze ciepłe wiatry dopóki 
nie odejdzie w otchłanie czasu, grożąc zwycięskiemu przeciwnikowi swą wyschłą, 
lodowatą ręką. Tym zuchwałym młodzieńcem wobec starej babki, tym burzycie-
lem zatęchłej kadzi, tym gorącym prądem wiosennym był w Danii Jerzy Brandes. 
(WPK, 139–140)

To powinowactwo myśli ujawnia się również we wcześniejszym tekście Naj
bliższa	przyszłość (1884)20, w którym Świętochowski pisze, że obecna chwila nie 
ma w literaturze żadnego geniusza. Felietonistyka i okolicznościowe (nieliterac-
kie) zapisy nie należą przecież do kanonu literatury. Ważne, że tekstom użytko-
wym Świętochowski nie przyznaje rangi literackich. Ich forma w szczególności, ale 
i brak „spotężnienia” (WPK, 147) myśli nie mogą bowiem pozwolić na umiejsco-
wienie tych gatunków w obrębie literatury. Brak twórczych pomysłów i myśli jako 
zwornika tekstu powoduje również, że literatura przypomina Świętochowskiemu, 
stosującemu tu metaforykę akwatyczną, nie tyle płynącą zwartą rzekę, ile strumie-
nie – nie zawsze wypływające z jednego źródła i tym bardziej – nieznające ujścia 
w jakimś jednym zbiorniku (myślowym). Metaforyka taka, mająca na celu obrazo-
wość tekstu, potwierdza tylko bezzasadność porównania prawideł sztuki (literatury) 
i marnych wprawek literackich.

Zagadnienie formy i jej poszukiwania dla własnych wzorców konstrukcyjnych 
Świętochowski często weryfikuje dzięki dwubiegunowej sprawdzalności jej funkc-
jonowania, jej obwarowań i zakresu właśnie poprzez krytyczną diagnozę twórczą. 
Diagnozie tej wyznacza szerokie pole badawcze. Przecież interesuje go zmaganie 
się z formą tekstu, ale i formą uwikłania w matryce narzucone odgórnie, uwikła-
nia w konwencje gatunkowe, tematyczne, stylistyczne. Ponadto – sprawdzalność 

20 Najbliższa	przyszłość, „Prawda” 1884, nr 26, bez podpisu.



64 Rozdział I – W przestrzeni języka. Porządek rozpoznań

modułów estetycznych, które wpisane są w powinności świata literackości (formuła 
Kazimierza Bartoszyńskiego21) bądź wynikają z założeń formalnych.

Krytyka literacka jest dla niego rewersem własnych poszukiwań formy. Okazuje 
się także lustrem przekraczania granic kanonów i ustalania granic tej przekraczal-
ności, ale też modelowania gatunków, języków, stylów odbioru (żeby posłużyć się 
formułą Michała Głowińskiego22). Wreszcie jest też próbą odpowiedzi na pytanie 
o zasadność wykorzystania reguł i środków stanowiących o konkretnym wyzyska-
niu potencji tekstu, o stworzeniu ram i modeli twórczych.

Świętochowski zauważa też trafnie, że świadomość formy i estetyczne prawidła 
wynikające z pracy twórczej nad „formowaniem” tekstu nie przynależą myśleniu 
narodowemu, nie są weń wpisane. Kategorycznie stwierdza nieobecność takich twór-
ców, którzy by świadomie podjęli trud refleksji o formie jako zagadnieniu czysto 
estetycznym (wynikającym z powinności twórczych). Ważne jest bowiem w narodo-
wym dyskursie literackim przede wszystkim uwypuklenie formy jako kategorii epis-
temologiczno-poznawczej. Forma stanowi bowiem ujęcie profilu myślenia, ujawnia-
jąc podmiototwórczy wymiar tekstu i efektu generującego jego usensownienie. Przy 
okazji Sienkiewiczowskiego dramatu Na	jedną	kartę23, pisze Świętochowski: 

U nas, gdzie zamiłowanie formy nie jest wrodzonym smakiem literatury bieżącej, 
każdemu staranniejszemu opracowaniu wypłaca się hojne premium z zapisu Szekspi-
rów, Börne’ów lub Słowackich. Właściwych jednak kandydatów do takiej nagrody 
mamy bardzo niewielu, a p. S[ienkiewicz] jeszcze prawa do niej nie zyskał. 
W nieokreślone formy najlepsze talenta aktorskie nie mogły wlać życia. (WPK, 161-162)

Ten sam Sienkiewicz jako autor Humoresek	z	teki	Worszyłły (1872) okazuje się 
jednak słabym psychologiem, a wybitnym malarzem (WPK, 165)24, nieocenionym 
konstruktorem opisowości (przypadek Hani), nieumiejącym uwydatnić charaktero-
logicznych rysów i pobudek działania postaci. Ciekawe są również refleksje Świę-
tochowskiego nad przemianami formuły realizmu sienkiewiczowskiego, którego 
rozwój od Szkiców	węglem do Bez	dogmatu ujawnia zdolność warsztatową (przez 
Świętochowskiego ocenioną jednak negatywnie, jako swoisty regres kompozy-
cyjny). Ale przede wszystkim pokazuje tu krytyk – ewolucję estetyczno-episte-
mologiczną, od powszedniości i zwyczajności pejzażu mentalnego do bajecznego, 

21 K. Bartoszyński, Od	„naukowej”	wiedzy	o	literaturze	do	„świata	literackości”, „Teksty Dru-
gie” 1990, nr 5/6, s. 16–32. Badacz pisze: „Konstrukt nazywany „światem literackości”, jest anty-
tezą świata, którego elementy byłyby wyraziście określone i rozgraniczone co do substytucji, fun-
kcji i praw rozwoju. Wszystko tu jest płynne i relatywne. […] Relatywny jest status 
podmiotowości i przedmiotowości.” (s. 31). 

22 M. Głowiński, Style	odbioru.	Szkice	o	komunikacji	literackiej, Kraków 1977, rozdz. Świa
dectwa	i	style	odbioru, s. 116–137. 

23J.A. [A. Świętochowski], H.	Sienkiewicz,	«Na	jedną	kartę».	Dramat	w	5	aktach, „Prawda” 
1881, nr 10. 

24 A.S. [A. Świętochowski], Henryk	 Sienkiewicz	 (Litwos), „Prawda” 1884, nry 27–32. Zob. 
także: A. Świętochowski, Pisarz	Narodu, „Gazeta Bydgoska” 1927, nr 173, s. 2 (nazywa tu Sien-
kiewicza „wspaniałym światłem Polski”, tworzącym świat z niczego; s. 2).
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hiperbolizującego i „niezwyczajnego” formatu bohaterów (choćby Trylogii) i Pło-
szowskiego25.

Za allogenetyczną krytyką Taine’a (poddającą szczególnej refleksji prawidła pisar-
skie Flauberta), świadomy historyczności powieściowej jako kłamstwa (WPK, 188), 
mrzonki bezwzględnego realizmu (WPK, 196), fałszu fotografii (jak z Baudelaire’a), 
dopełniania prawideł historii (ale niezafałszowania jej treści, która już jest inter-
pretacją), określa Świętochowski domenę epopei Sienkiewicza jako „formy przy-
wiązanej do pewnych warunków cywilizacyjnych” (WPK, 188). Dyskusja Święto-
chowskiego z modelem powieści historycznej Sienkiewicza okazuje się znacząca 
i uniwersalizująca w ogóle model pisarski i model pisarstwa. Mimo superlatywów, 
którymi obdarza Ogniem	i	mieczem	(wylicza tu: „potoki szczerego i przedziwnego 
humoru”, „szeroki zakrój”, „szczegółowość opisową”, „świetne wykonane”, „duży 
zasób archeologiczny” i „zużytkowanie go pewne i swobodne”, „umiejętne zacieka-
wianie”), okazuje się, że jest to utwór najmniej oryginalny i „najułomniejszy arty-
stycznie”26. Forma tekstu Sienkiewicza ulega rozpadowi („pokaleczeniu”) poprzez 
tendencyjną „kawałkową” robotę27, choć – jak zauważa Ewa Paczoska – Święto-
chowski, zdeklarowany w latach osiemdziesiątych przeciwnik powieści tendencyj-
nej, niechętnie terminem „tendencja” się posługiwał, używając formuły „artyzm 
dedukcyjny”28. Okazuje się, że – wedle Świętochowskiego – Sienkiewicz stworzył 
raczej „pamiętnik żołnierza” (WPK, 193), niż powieść historyczną. Zarzut senty-
mentalizmu nie sprzyja oczywiście – zdaniem Świętochowskiego – twórczej realis-
tycznej formie tekstu, która staje się „kisielem”:

25 Zob. Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Nowi	bohaterowie, Lv, „Prawda” 1900, nr 11. Świę-
tochowski pisze: „Najznakomitszy z powieściopisarzów polskich, który dość dziwną koleją przeszedł 
w swej twórczości drogę odwrotną rozwojowi twórczości obecnego wieku, bo zaczął od bohaterów 
powszednich, a kończy na bajecznych, Sienkiewicz, uwidocznił nam wybornie ową różnicę między 
bohaterstwem dawnego kroju a obecnym. Szkice	węglem a Bez	dogmatu lub powieści historyczne 
to nie tylko dwa światy, dwie metody, ale dwa odmienne okresy pojmowania i oceny wartości 
życia.” (WPK, 559).

26 Podobnie dzieje się przy recenzji Potopu, który jedynie jako baśń (nie bajka!) ma znamiona 
piękna. Por. A. H. [A. Świętochowski], H.	Sienkiewicz,	«Potop»,	tomów	sześć, Warszawa [1886], 
„Prawda” 1887, nr 17. Świętochowski pisze: „Jako bajka nie przestrzegająca żadnych wymagań 
i konieczności życia rzeczywistego Potop zawiesza działanie wszelkich praw, zarówno fizycznych, 
jak moralnych.” (WPK, 201); „Bajką też tylko Potop jest, ale, przyznać trzeba, świetną, żywą 
i zajmującą, a podobno najdłuższą w literaturze naszej. Potop żadnej epoki nie odzwierciedla, 
niczego nie uczy, do niczego nie podnieca, jest bezcelową grą świateł wyobraźni, ale jako baśń 
historyczna należy do najpiękniejszych dzieł sztuki i nosi na sobie znamię wielkiego talentu. Dla 
malarza i rysownika jest to skarbnica tematów, dla myśliciela – oryginalny wybłysk fantazji, dla 
której nie istnieje żadne prawo, prócz prawa efektu.” (WPK, 202). Zob. także: T. Bujnicki, Trzy	
odczytania	„Trylogii”	(Tarnowski	–	Świętochowski	–	Chmielowski)	[w:] tegoż, Sienkiewicza	„Powie
ści	z	lat	dawnych”.	Studia, Kraków 1996, s. 195–212. 

27 O ułamkowości tekstów Sienkiewicza pisze Świętochowski w Końcu	Trylogii: A. S. [A. Świę-
tochowski], Koniec	Trylogii, „Prawda” 1888, nr 29: „P[an] S[ienkiewicz], tworząc ułamkami, nie 
mógł wykończyć należycie całości, urozmaicić ją świeżymi pomysłami i utrzymać rozwoju swych 
postaci w spójnym ciągu. Stąd też jego obrazy, piękne i barwne w szczegółach, są nużące i jednos-
tajne w ogóle.” (WPK, 203). 

28 Zob. E. Paczoska, Krytyka	literacka	pozytywistów, Wrocław 1989, s. 36. 
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Tendencja kazała kosztem prawdy historycznej rozrzucać fałszywie światła i cienie, 
idealizować to, co idealnym, nie było, naładowywać bohaterów polskich olbrzymimi 
dozami męstwa i wszelkich cnót, które nie sprowadzają skutku; dorywcza praca 
dla dziennika zmuszała do nieładu w planie, do ciągłych jego zmian pod wpływem 
uwag przyjacielskich i pobudzania czytelnika scenami jaskrawymi – ciągłymi opi-
sami bitew, które nie tworzą żadnej całości, lecz przerywają się w punkcie, znużenia 
autora. Dosyć tej kroniki obozowej, powiedział on sobie przy końcu tomu czwartego 
i postawił kropkę śmiało (…). Skutkiem tego powieść ma dwie główne i niezmier-
nie ciężkie wady: nie przedstawia gruntu życiowego, na którym się toczą wypadki, 
a w ich biegu nie odsłania przyczyn. (WPK, 192)

Amalgamatowa forma tekstu – wiedzie ku najważniejszemu zarzutowi o braku 
myśli w powieściach Sienkiewicza – ogarniającego czytelników (cały naród) swą 
„czarodziejską władzą”29. Jakże bliski jest tu Świętochowski temu, co napisze potem 
o owej powierzchowności i hipnotyzerstwie Brzozowski w Legendzie	Młodej	Polski. 
Podobnie tę naturę „pierwszorzędnego pisarza drugorzędnego” (określenie z Dzienni
ków Gombrowicza30) widzi już – choć przecież bezpośrednio jej nie nazywa – krytyk 
w 1884 roku. Ale co najważniejsze – miałkości myślowej nie usprawiedliwia nawet 
w wielu miejscach kunsztownie obrobiona forma gatunku, choć „świetnym stylistą”, 
zdaniem Świętochowskiego, też nie można byłoby nazwać Sienkiewicza:

Najważniejszą i dla każdego autora rozstrzygającą jest odpowiedź na pytanie, co on 
wnosi do literatury swojego narodu. Jako myśliciel Sienkiewicz dotąd nie wniósł 
nic nowego; jako artysta nie wprowadził nowych zasad twórczości artystycznej, lecz 
rozwinął i udoskonalił technikę poprzedników: Kaczkowskiego, Rzewuskiego, Kra-
szewskiego, zapożyczywszy nieco środków artystycznych od Daudeta, Ouidy i innych 
autorów zagranicznych. Jest to dziś w młodym pokoleniu powieściopisarzów talent naj-
wybitniejszy, ale jak wszystkie talenty pochodne, wzbogaca literaturę bardziej ilościowo 
niż jakościowo. […] Toteż literatura polska, witając go, nie potrzebuje przybierać się 
w świąteczne szaty i dawać mu do rąk palmy mesjanicznej, ale musi w nim widzieć 
jedną z dzielniejszych sił na teraźniejszość i przyszłość najbliższą. (WPK, 96–97)

Krytyka literacka Świętochowskiego ma również za zadanie odpowiedzieć na 
pytanie o sposób, cel i umiejętność unikania trudności podczas sensownego i dokład-
nego naukowego wyprofilowania tekstu, o których pisał Świętochowski przy okazji 
refleksji nad Patriotyzmem	i	kosmopolityzmem Orzeszkowej31:

W tym tkwi praktyczna wartość dziełka znakomitej naszej autorki. Odwrócone ze 
strony naukowej, zawiera bardzo wiele niedokładności, pojedyncze myśli błąkają się 

29 Nad	uczczonym	grobem, „Tygodnik Ilustrowany” 1926, nr 2. Cyt. za: WPK, 608–609. Cieka-
wie o kampanii antysienkiewiczowskiej Brzozowskiego w „Głosie” i reakcji na nią „Prawdy” Świę-
tochowskiego (choć nie samego Posła Prawdy, który nie był już redaktorem pisma, opuścił je bowiem 
formalnie w 1902 roku) pisze Andrzej Mencwel. Zob. A. Mencwel, Modernistyczny	antymodernizm 
[w:] tegoż, Stanisław	Brzozowski.	Kształtowanie	myśli	krytycznej, Warszawa 1976, s. 226–234. 

30 Por. W. Gombrowicz, Dziennik	1953–1956, Kraków 1997, t. I, s. 352. 
31 «Patriotyzm	i	kosmopolityzm», „Nowiny” 1880, dodatek tygodniowy do numerów 80 i 86.
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luźnie lub w bezładnych połączeniach, tu i owdzie tkwi niedostatek lub nie podnie-
sione zagadnienie, ale jeśli na to samo dziełko spojrzymy jako na mowę przygodną, 
olśni ona nas swymi blaskami. (WPK, 238)

Odwołując się do wcześniejszych konstatacji, warto dopowiedzieć, że Taine’ows-
kie kategorie badania rzeczywistości w twórczej krytyce literackiej32, które wyzy-
skuje Świętochowski w swej refleksji nad pisarstwem, potwierdzają tylko, że jest 
świadomy przekładalności i wzajemnej bliskości metod artysty, krytyka i badacza. 
Widać to dokładnie w recenzji Nad Niemnem Orzeszkowej33, gdy zwraca uwagę 
na używanie i wyzyskiwanie przez twórczość artystyczną i badanie naukowe tych 
samych metod indukcyjno-dedukcyjnych. Do utworów dedukcyjnych zalicza powieść 
społeczną i tendencyjną (przypadek Orzeszkowej). I choć Nad Niemnem – owo 
obszerne „malowidło” (WPK, 244) określone zostaje jako „tendencyjne” (jakże 
Świętochowski pomylił się w tym sądzie) ze względu na niepozostawienie czy-
telnikowi najmniejszej pracy dopełniającej, wyręczanie w myśleniu, to dostrzega 
Świętochowski swoisty urok magnetyzowania bijący z tej powieści:

Tu i tam mamy indukcję i dedukcję. Pierwsza zbiera szczegółowe fakty, objawy, 
znamiona i wyprowadza z nich bądź ogólne wnioski, bądź typowe postacie; druga – 
wniosek ogólny rozmienia na prawdy szczegółowe lub pewną zasadę wciela w poje-
dyncze postacie. Ale jak wiedza, będąc działaniem umysłu wielce złożonym, nie może 
nigdy poprzestać na jednej metodzie, podobnie i twórczość posługuje się obiema, 
tylko, równie jak tamta, jednej nadaje przewagę. Ta przewaga utrzymuje różnicę. 
(WPK, 239–240)

Zwrócenie ponadto uwagi na formy kolorystki stosowane przez Orzeszkową, 
potwierdza, że Świętochowski sam nie może się uwolnić w swej refleksji, metafo-
ryzując swój krytyczny wywód, od zastosowania formy malarskiej:

dusze swych bohaterów otwiera na oścież i oświeca do dna, a mimo to jakiś dziwny, 
ciepły i jasny urok magnetyzuje nas z tej książki i zapobiega znużeniu. Po widnokręgu 
jej świata przebiegają chmury, ale ciągle nie przestaje on być pogodnym, słońce ani 
razu w nim nie zachodzi i gwałtowna burza się nie zrywa. Jest to roztapiająca wszyst-
kie mroki rzeczywistości w promieniach tęczowego marzenia sielanka społeczna. Po 
obejrzeniu jej żałujesz, że nie stwarzasz ludzi, bo wielu takimi byś stworzył. Dodać 
trzeba, że są pewne struny, na których u nas tylko bardzo umiejętna ręka publicznie 

32 Już Chmielowski stawia postać Mochnackiego za poprzednika Taine’a ze względu na podo-
bieństwo (prekursorstwo) zadań krytyka. P. Chmielowski, Dzieje	 krytyki	 literackiej	 w	 Polsce, 
Warszawa 1902, s. 176–177. Zob. także: P. Chmielowski, Hipolit	Taine [w:] tegoż, Pisma	krytycz
noliterackie, oprac. H. Markiewicz, Warszawa 1961, t. 1, s. 170–200; P. Chmielowski, Subiektywizm	
w krytyce [w:] tegoż, Pisma	 krytycznoliterackie, oprac. H. Markiewicz, Warszawa 1961, t. 1, 
s. 201–207 (refleksja nad Swoimi	i	obcymi Matuszewskiego); E. Warzenica-Zalewska, Z	zagadnień	
recepcji	Taine’a	w	Polsce	(1861–1881), „Przegląd Humanistyczny” 1972, nr 5, s. 83–106; H. Mar-
kiewicz, Polskie	 przygody	 estetyki	 Taine’a [w:] tegoż, Z	 dziejów	 polskiej	wiedzy	 o	 literaturze.	
Prace	wybrane, Kraków 1998, t. VI, s. 209–259.

33 A. S. [A. Świętochowski], E.	Orzeszkowa,	«Nad	Niemnem», powieść, trzy tomy, Warszawa, 
Gebethner i Wolff, „Prawda” 1888, nr 22.
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grać może, a Orzeszkowa nie tylko gra na nich, ale wydobywa piękne i powszechnie 
zrozumiałe tony. Mój czytelniku, mój zapylony, zmęczony, ze spieczonymi ustami 
wędrowcze, jeśli chcesz ugasić pragnienie w czystej krynicy, odpocząć po znojach 
życia w rozkosznym cieniu, poznaj tę oazę. (WPK, 244)

Myślę, że technika to w warsztacie krytyka przemyślana i uświadomiona, co 
pokazują też całe partie innych zapisów, z lubością, manierycznie wręcz, traktujące 
malarski rys ilustracji myśli obrazem – jako swoistą powinność. Uniwersalizujące 
i aforystyczne zaplecze krytyczne tekstów Świętochowskiego potwierdza dodatkowo, 
że to terminowanie w różnych gatunkach i formach dyskursu – było nieustanną 
szkołą myśli oraz maestrii formy i treści spajanej wzajemnie34, chociaż Bogdan 
Mazan, biorąc pod uwagę głównie twórczość Świętochowskiego z lat 1870–1880, 
wyraźnie pisze, że należałoby raczej mówić nie tyle o Świętochowskim-aforyście, 
ile o aforystyczności i antytetyczności jego języka jako

składnika kodu pokoleniowego, słabiej na pierwszy rzut oka widocznych, zwłaszcza 
przy powierzchownej lekturze, niemniej wyróżniających, skutecznie zmierzających do 
przyciągnięcia odbiorcy, wpadających mu w pamięć, a stąd nieraz naśladowanych35.

Oczywiście należy się zgodzić z badaczem, że w publicystyce Świętochowskiego 
wypowiedź aforystyczna nie miała bytu autonomicznego i samoistnej wymowy, była 
bowiem sfunkcjonalizowana36 i wspierała wywód myślowy. Jednak nie wyklucza to 

34 O aforyzmie jako komponencie warunkującym zapis krytyczny u Świętochowskiego zob. 
B. Mazan, Aforystyka	stosowana	„przywódcy	„młodych”	–	„książka”	pokoleniowa	in	statu	nascendi, 
dz. cyt., s. 173–185. Zob. także: D. Kalinowski, Aforyzm	–	myśl	–	 tekst	programowy.	O	krytyce	
literackiej	Adolfa	Dygasińskiego [w:] Polska	krytyka	literacka	w	XIX	wieku, pod red. M. Strzyżews-
kiego, Toruń 2005, s. 322–334; A. Gronczewski, Elementy	aforystyczne	w	krytyce	literackiej, „Prze-
gląd Humanistyczny” 1965, z. 1, s. 77–88. 

35 B. Mazan, Aforystyka	stosowana	„przywódcy	„młodych”	–	„książka”	pokoleniowa	in	statu	
nascendi, dz. cyt., s. 173–174. Badacz wyróżnia następujące cechy stylu Świętochowskiego: „inte-
lektualizm, błyskotliwość, kunsztowność, precyzja wysłowienia, skłonność do paraboli, parafrazo-
wania i adaptacji ciekawych pomysłów artystycznych, także sarkastyczny dowcip, nadto predy lekc je 
tego pisarza do refleksji w formie moralizowania i filozofowania oraz do uniwersalizacji zjawisk 
szczegółowych, a z drugiej strony jego świadomy relatywizm ujawniający i „wyżywający” się 
w paradoksie, nieoczekiwanych skojarzeniach oraz konstruowaniu operacyjnych (doraźnie użytecz-
nych) lub teoretycznych sylogizmów i sofizmatów, znajdowały często najlepszy wyraz w krótkich 
uwagach i dygresjach, wkomponowanych w tok wypowiedzi publicystycznej, krytycznoliterackiej 
lub utworu ściśle beletrystycznego. Przypominały one nierzadko trafny aforyzm, mądrą maksymę 
lub przynajmniej rozsądną bądź finezyjnie przewrotną „złotą myśl”.” (s. 173). Zob. także wnikliwą 
analizę porównawczą Listów	 z	Niemiec i Listów	 z	Krakowa Świętochowskiego przeprowadzoną 
przez Bogdana Mazana, ujawniającą specyfikę równoległego zapisu publicystycznego publicysty 
(podpisującego Listy	 z	Niemiec pseudonimem Ale…) oraz wskazującą na nieostrość retoryczną 
prozy listów w zależności od ośrodka prasowego (lwowski „Tydzień” i warszawski „Przegląd 
Tygodniowy”). B. Mazan, Współpraca	Aleksandra	Świętochowskiego	z	 lwowskim	„Tygodniem”.	
Autorstwo	„Listów	z	Niemiec”	i	„Listów	z	Krakowa”, „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia 
Adama Mickiewicza” 1984, r. XVII–XVIII (1982–1983), s. 153-169. Por. także: S. Nosowski, 
„Intelektualizm”	prozy	Świętochowskiego	na	tle	jej	kształtu	rytmicznego, „Nauka i Sztuka” 1946, 
nr 7–8, s. 111–135.

36 Tamże, s. 177. Podobnie – wedle badacza – było w esejach i ściśle literackich pracach (s. 178). 
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terminowania w szkole aforyzmu i kształcenia warsztatowego Świętochowskiego, 
który, moim zdaniem, na wzór wielkich aforystów, bardzo chętnie uprawiał taką 
strukturę zapisu (nawet w dyskursywnych realizacjach).

Refleksja nad pisarstwem i twórczością Orzeszkowej, mająca na celu komparatys-
tyczną próbę oglądu treści i formy (WPK, 247) Bene nati i	Westalki, poprzedzona 
generalizującą aforystyczną perspektywą biblioteki jako księgi świata i paradoksów 
jej istnienia37, zwraca uwagę na swoisty sposób prowadzenia dowodu i formowa-
nia płaszczyzn odwołania: 

Każda literatura podobna jest do biblioteki posiadającej książki w pojedynczych 
i podwójnych lub wielu egzemplarzach. Unikatem w pierwszej jest każdy wielki 
talent lub geniusz, duplikatami – zdolności powszednie, które stanowią pewną war-
tość, ale którą wymienić można na inne (WPK, 245)38.

Podobnie napisał we wspomnieniu pozgonnym poświęconym Chmielowskiemu 
(krytykowi, który bezstronność i rzetelność stawiał najwyżej), rozpoczynającym się 
aforystyczną formułą dotyczącą w ogóle kondycji ludzkiej: 

Człowiek jest celą więzienną dla wielu różnorodnych istot, które ciągle z sobą się 
kłócą i wzajem nienawidzą za to, że kiedyś żyć łącznie muszą. Dziś nazywa się to 
bogactwem natury ludzkiej, kiedyś prawdopodobnie nazywać się będzie jej niedos-
konałością. Bo niewątpliwie ujednostkowiamy się.
Jeżeli Chmielowski był również taką kolonią albo raczej przymusową spółką różnych 
ludzi, to niewielu, a i ci ulegali jednemu, który nad nimi panował ogromnym rozu-
mem, ogromną wolą i ogromną prawością. Że w tym małym i wątłym ciele urośnie 
jakiś ogrom ducha, można było dostrzec wcześnie (WPK, 381)39.

Już w refleksji nad książką Chmielowskiego (Zarys	 literatury	polskiej	 z	ostat
nich	lat	szesnastu)40 wspominał: 

Gdy przed kilkunastu laty zawrzała w naszej prasie walka między zastępem „młodych” 
a „starych”, najgłówniejszą i najskuteczniejszą bronią ostatnich był zarzut, że pierwsi 
wraz z ich niedostatkami sponiewierali zasługi, że nie zdołali utrzymać się w granicach 
sprawiedliwości, że nade wszystko uprawiali szykanę osobistą, a niekiedy posuwali 
się do paszkwilu. W zarzucie tym było wiele przesady, umyślnie spowodowanej dla 
obrony zagrożonych swoich stanowisk i moralnego obezwładnienia napaści, było wiele 
niepamięci o paszkwilach i szykanach, spotwarzających stronę przeciwną i usprawied-
liwiających jej namiętność, dziś jednak oceniając minione wypadki chłodno, przyznać 
musimy, że walkę wypowiedzieli „młodzi” i że ją czasem prowadzili zbyt okrutnie, 
ze zbytecznym dla pewnych „starych” lekceważeniem. (WPK, 129)

37 Rozważania te wyprzedzają przecież myśl Borgesa i Eco. Zob. J.L. Borges, Biblioteka	Babel [w:] 
tegoż, Fikcje, przeł. K. Piekarec, A. Sobol-Jurczykowski, K. Wojciechowska, S. Zembrzuski, War-
szawa 1972, s. 65–73; U. Eco, O	bibliotece, z włoskiego przeł. A. Szymanowski, Warszawa 2007. 

38 A. S. [A. Świętochowski], Utwory	niewieście, „Prawda” 1892, nr 33.
39 A. Świętochowski, Piotr	Chmielowski	(Wspomnienie	pozgonne), „Prawda” 1904, nr 18.
40 Atak	lekkiej	kawalerii, „Prawda” 1881, nr 31, bez podpisu.
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Taine’owski postulat naukowego badania, który powinien ujawniać się w krytyce 
literackiej, wedle Świętochowskiego – tak potrzebny i wnikliwy, pozostaje nadal pro-
jektem, formą dojrzewającą. Przeraża go – że krytyk przestaje być badaczem, a oka-
zuje się „stróżem kodeksu, szermierzem chorągwi, przedstawicielem i obrońcą szcze-
gólnych upodobań, sędzią i hodowcą” (WPK, 271)41. Uleganie naiwnemu złudzeniu 
wyczerpania pomysłów natury staje się – według Świętochowskiego – niespra-
wiedliwością i głupstwem (WPK, 274). O zadaniach krytyki (a przez to i estetyki 
wszelkiej) pisze on wyraziście i bezpardonowo:

powinna ona każdorazowo oznaczyć, w jakim stosunku pozostaje utwór do najdos-
konalszych wzorów w znanym rodzaju lub też, jeśli on wprowadza rodzaj własny, 
o ile wnosi nowe pierwiastki myśli i postacie formy świeże a piękne. Czyli, mówiąc 
językiem powyższego porównania, ma ona ocenić, jak wielkim i o ile z innymi, 
poślednimi materiami pomieszany jest przedstawiony jej diament lub też, jeżeli to 
klejnot nowy, z jakich on pierwiastków się składa i według jakich form je krysta-
lizuje. (WPK, 274–275)

Prawodawcą zaś ma być tylko estetycznie uświadomiony geniusz twórczy, a nie 
każdy szczególnie uzdolniony talent – „skromniejsza forma” (WPK, 275) twórczej 
potęgi – mimo że umiałby dostrzegać oryginalność i wartościowość dzieła. Dlatego 
przykładem oryginalnego, wartościowego umysłu, okazuje się Prus. Tym bardziej jest 
to ciekawy przykład autora dla Świętochowskiego, bo – mimo eklektyzmu i pstro-
kacizny Kronik tygodniowych (WPK, 284–285) – pokazujący przemianę myślową 
(wydobytą w refleksji Świętochowskiego niewolnej jednak od ironii): 

z gąsienicy liberalnej wyfrunął piękny motyl konserwatywny z zabarwieniem mocno 
deistycznym i opatrznościowym, objawiający skłonność do wysysania słodyczy 
z kwiatów tradycji i wysuwający żądło w ich obronie. (WPK, 284)

Najważniejszą zaletą Prusa, jest dla Świętochowskiego, ewangeliczność jego 
przekonania i świadomość iluzoryczności poznania (WPK, 288). Autor Kamizelki	to 
przecież mistrz małych form, można by powiedzieć – gigant miniatury. Krótkowidz-
two Prusa, „wzrok wyborny i chwytający najdrobniejsze odcienie z bliska” (WPK, 
312) okazuje się pomocny w iście mistycznej, choć ciemnej, miniaturyzacji refl eksji. 
To przekonanie żywi Świętochowski, gdy w perspektywie krytycznej lektury Lalki 
(zdradzającej według niego uchybienia planu, układu, kompozycji), pisze (co prawda 
nie o drobiazgach Prusowskich, ale o Rzeckim):

Prus nie jest powieściopisarzem bohaterów wielkich, lecz małych, cichych i ukrytych. 
Toteż o ile chybia we wszystkich wysiłkach wypromowania Wokulskiego na charakter 
niezwykłej miary, pomimo że oblewa go ciągle deszczem złotym, każe mu ciągle „robić 
wrażenie”, zginać najsztywniejsze karki arystokratów, zdobywać serca kobiet samym 
swoim widokiem i nawet „na ulicy być przedmiotem ogólnego zainteresowania”, o tyle 
bez nadzwyczajnych środków, barwami zwykłej dobroduszności tworzy daleko praw-
dziwszą i sympatyczniejszą postać jego subiekta, Rzeckiego. (WPK, 310)

41 A. S. [A. Świętochowski], Aleksander	Głowacki	(Bolesław	Prus), „Prawda” 1890, nr 32–39.
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Świętochowski jednak – nie wiedzieć czemu – odmawia Prusowi-powieściopisa-
rzowi – miana geniusza myśli, reformatora (myśli) i etykiety filozofa. Nazywa go 

świetnym humorystą z częstymi przebłyskami geniuszu, poetą nizin życia i drobnych 
żyjątek, zatopionych w morzu społecznym, mistrzem obrazków drobnych i postaci 
maluczkich, dostojnikiem literatury. (WPK, 317)

Pisze o „kawałkowaniu” (WPK, 305) formy tekstu, której niedoskonałości zostały 
jednak zatarte w większości w wydaniu książkowym (z roku 1890). Przyczyną niepa-
nowania nad kompozycją okazuje się odcinkowy charakter pierwszej wersji powieści 
(mimo przerw w druku). Zadziwiające, jak krytyk nie zrozumiał zamysłu kompozycyj-
nego i misternego kształtu pierwszej modernistycznej (wyzyskującej fragmentaryczny 
charakter narracyjny w obrębie przemian formuły realizmu) powieści. Świętochows-
 ki nazywa bowiem taki sposób pisania powieści „tworzeniem ułamkowym” (WPK, 
306), który określa zarówno metodę pisarską, jak i naturę talentu Prusa. Zdaniem kry-
tyka, powieściopisarz nie mógł zapanować nad całością materiału w trakcie pisania 
kolejnych odcinków. Dlatego wytyka mu nieścisłości, niekonsekwencje kompozycji 
i realizacji tematu, niepanowanie nad wyobraźnią twórczą (WPK, 316). Nie odma-
wia jednak autorowi Lalki	–	mistrzowi szczegółu – talentu w kreśleniu figur drugo-
planowych, „podrzędnych” (WPK, 310), które wypadają mistrzowsko narysowane 
i tworzą barwny kalejdoskop osobowy. Zarzut Świętochowskiego dotyczy również 
niekonsekwentnego zarysowania postaci pierwszoplanowych, będącego oczywiście 
powodem krótkowidztwa Prusa, dlatego jego Wokulski przypomina „zlepek kilku 
ludzi, kilku charakterów, nieraz wzajem wyłączających się” (WPK, 312).

Jednak – co najważniejsze, mimo długoletniego sporu z Prusem na łamach prasy42, 
dysputa krytyczna na temat powinności pisarskich, stanowiska felietonisty, formuły 
pisania i koncepcji formowania myśli, okazuje się zarówno dla Świętochowskiego, 
jak i dla Prusa – szkołą formowania refleksji krytycznej. Co jeszcze raz podkreślę 
– dla obu korzystających z wzorców wyprowadzonych ze szkoły Taine’a, którego 
metoda krytyczna, zdaniem Świętochowskiego, jest najwłaściwszą, bowiem: 

wzorem nauk przyrodniczych nie mierzy autorów opatentowanym łokciem, nie wtła-
cza ich w formy szablonu, nie urządza literackiej superrewizji, nie chwali i gani, lecz 
przyjmuje tę rację bytu, jaką sami sobie wytworzyli, wykrywa ich rysy znamienne, 
ocenia ich siły, tłomaczy i objaśnia (WPK, 318–319)43. 

W Uwerturze	do	operetki pod tytułem „Pan	Świętochowski	jako	krytyk” pisał Prus: 

Aż w ośmiu numerach tygodnika „Prawdy” pan A. Świętochowski drukował szereg 
fantazji pod tytułem Aleksander Głowacki (Bolesław Prus). Ponieważ nazwisko te 

42 Zob. m.in. komentarz Prusa w Kronice	tygodniowej	(Uwertura	do	operetki	pod	tytułem	„Pan	
Świętochowski	 jako	 krytyk”, „Kurier Codzienny” 1890, nr 282) do artykułu Świętochowskiego, 
zakończony formułą: „Miło mi będzie w ciągu kilku tygodni dowieść panu A.S., że ani przeceniłem, 
ani nie doceniłem jego pracy”.

43 Unikat	literacki, „Prawda” 1890, nr 47, 50.
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i pseudonim są moimi, a tytuły cytowane przez pana A. Ś. książek są także moje, 
domyślam się więc, że bohaterem tego krytycznego romansu jestem ja...
Mam wprawdzie miłości własnej, osobliwie autorskiej, tyle co ziarno dobrze wysu-
szonego pieprzu i prawie nie odczuwam ran, zadawanych mi ostrym mieczem moich 
antagonistów, a już najmniej pana Świętochowskiego. Mimo to szanowna jego praca, 
opatrzona moim adresem, mieści w sobie tyle nadzwyczajnych szczegółów, że odpo-
wiedzieć na nią muszę choćby dla przyzwoitości.
Poziome umysły nazwałyby poemat A. Ś. stekiem fałszów, insynuacji, obelg i – nade 
wszystko niedorzeczności. Ja uważam to za jeden z objawów oryginalnego talentu, 
który nie zwykł krępować się ani logiką, ani faktami, jak rozśpiewany słowik nie 
krępuje się żadną partyturą, lecz śpiewa, o ile mu gardziołka starczy.
Miło mi będzie w ciągu kilku tygodni dowieść panu A. Ś., że ani przeceniłem ani nie 
doceniłem jego pracy. Której pewne ustępy każą mi przypuszczać, że utalentowany 
autor, malując niby to mój portret, siedział przed lustrem i kontemplował swoje wła-
sne moralne i umysłowe rysy44.

Warto w tym kontekście przypomnieć także jeszcze jedną replikę Prusa ze Słówka	
o	krytyce	pozytywnej.	Poematu	realistycznego	w	6	pieśniach („Kurier Codzienny” 
1890, nr 308, 310, 311, 313, 314, 316), o której autorka przypisów w Wyborze	pism	
krytycznych pisze następująco:

rozpoczyna się polemiczną rozprawą z charakterystyką jego osobowości i pisarstwa, 
nakreśloną w artykule Świętochowskiego. Następnie Prus dowodził fałszywości przed-
stawianych tam opinii o nim jako humoryście i dał własną definicję dowcipu i humoru. 
W części trzeciej wyjaśniał swoje stanowisko w prasie i swoją koncepcję Kroniki – 
publikacji o funkcjach przede wszystkim społecznych, m.in. wysuwającej projekty 
inicjatyw pożytecznych dla ogółu. W następnej części przedstawiał swoje poglądy 
społeczne, powołując się na zasady wyłożone w Szkicu	programu z 1883 r. W czę-
ściach końcowych scharakteryzował własną koncepcję powieści realistycznej oraz 
tematu i planu w utworze tego rodzaju. Dalej – polemizował ze szczegółowymi zarzu-
tami Świętochowskiego dotyczącymi Lalki i wyjaśniał swoje rozumienie idei wiel-
kich i małych. Swoje wywody zakończył charakterystyką Świętochowskiego i jego 
działalności. (WPK, 319, przypis 3).

W II części Słówka	o	krytyce	pozytywnej Prus pisał w związku z humorystycz-
nością konstrukcji jego dzieł i estetycznym ich wykładnikiem: 

Jeżeli teraz zapytamy: czy Prus jest humorystą?... – odpowiedź może być jedna: Prus jest 
„humorystą”, nawet „doskonałym humorystą”, ale... tylko w oczach takiego badacza, 
jakim jest p. Świętochowski, który wszystko gotów nazwać humorystycznym: wyrazowy 
koncept z Floh Dickensa, dobre cygaro, byle tylko pobudziło go do wesołości45.

44 Cyt. za: B. Prus, „Obrazy	wszystkiego”.	O	literaturze	i	sztuce.	Wybór	z	„Kronik”, wprowa-
dzenie S. Sandler, przypisami opatrzył B. Szleszyński, Warszawa 2006, s. 92.

45 Zob. B. Prus, Słówko	o	krytyce	pozytywnej [w:] Polska	krytyka	literacka	(1800–1918).	Materiały, 
red. J.Z. Jakubowski, Warszawa 1959, t. III, s. 386. Cała część V poświęcona jest odparciu za rzutów 
Świętochowskiego związanych z nieudolną kompozycją powieści Prusa (tamże, s. 388–395).



Formy krytyki – formy myśli. Krytyka literacka jako zadanie 73

Dialog Prusa ze Świętochowskim na łamach prasy, zapisany przez Prusa w jego 
Kronikach – dotyczy kształtu „kroniki tygodniowej”, ale przez to statusu człowieka 
publicznego i pisarza oraz kategorii stylu narodowego. Gdy Prus zakłada „Nowiny”, 
Świętochowski wtedy wyjaśnia, czym ma być pismo, wyśmiewa ten projekt, bo – 
jego zdaniem – obniża on wysokie zadanie kronikarza, felietonisty, gdyż kronika 
okazuje się lusterkiem, które ma odbijać formę kulturową.

We Wspomnieniach Świętochowski przywołuje epizod z „Nowin”, kiedy to przy-
witał Prusa następująco:

Nie ma w obecnej literaturze pisarza, w którego talent bardziej bym wierzył. Wyznam 
nawet, że gdyby dotychczasowe jego utwory posiadały szerszy zakres i staranniej-
sze wykończenie, nazwałbym go najznakomitszym z żyjących powieściopisarzów 
polskich… Prus jest na wskroś oryginalny i w pomysłach swoich ani od paradyzu, 
ani od parteru, ani od lóż niezależny. W talencie jego skrzy się humor, czasem swa-
wolny, ale zawsze głęboki i świetny. Myli się nieraz i widocznie, ale nawet jego 
omyłki tchną wonią najczystszych zamiarów. Na nieszczęście diament ten szlifował 
się w najniewłaściwszym warsztacie – w «Kurierze Warszawskim»… W tym światku 
był on Herkulesem, ale Herkulesem, który nieraz w swych kronikach musiał obierać 
kartofle zamiast skręcać głowy hydrom. Nie pozwolono mu się rozwinąć, wytrącono 
maczugę z ręki i wsadzono w nią cienki rożenek. (Por. Poseł Prawdy [A. Święto-
chowski], Lv, „Prawda” 1882, nr 41).

Nazywa go we Wspomnieniach wrażliwym na krytyczne sądy histerykiem (131, 
132), choć nie wątpi w jego znakomitość pisarską, bowiem, zdaniem Świętochow-
skiego: „Utalentowany powieściopisarz był zawsze tylko powieściopisarzem zarówno 
z natury swego umysłu, jak z rodzaju wykształcenia” (104)46.

Dyskusja nad kształtem pisma i powinności pisarskich wynikająca z objęcia przez 
Prusa (dziesięć lat wcześniej) redakcji „Nowin” podsumowana zostaje przez Świę-
tochowskiego konstatacją o utworzeniu z periodyku „obserwatorium” (WPK, 315) 
społecznych faktów, oddającego charakter natury Prusa. O takim profilu gazety infor-
mował sam jej nowy redaktor w programowym Słówku	do	publiczności na łamach 
„Nowin” (1882, nr 159). Ewa Paczoska, przywołując wypowiedzi współczesnego 
historyka prasy – Bogdana Golki – wskazuje, że Świętochowski miał słuszność 
takiego rozpoznania sytuacji, ujawniała ona bowiem fantasmagoryczność i niedoj-
rzałość programu nowego redaktora. Zaatakowanie przez Świętochowskiego nie 
tylko stylu redagowania „Nowin”, lecz także sposobu myślenia Prusa o roli prasy 
– zdaniem badaczki – wskazywało na nieskuteczność takiej praktyki i „dyskwali-
fikowało szlachetne działania „obserwatora”47. 

46 Zob. także: T. Sobieraj, Prus	versus	Świętochowski.	W	sporze	o	naukowość,	krytykę	pozytywną	
i	„Lalkę”, Poznań 2008, s. 9–34; A. Martuszewska, Bolesława	Prusa	„Prawidła”	sztuki	literackiej, 
Gdańsk 2003. Badaczka pisze: „Atak Świętochowskiego na zdrowy rozsądek o tyle nie powinien 
nas dziwić, że – pomijając wyraźną niechęć «Posła Prawdy» do Prusa – wiąże się z jego wzniosłym 
«arystokratyzmem», znamiennie wyrażającym się choćby w Dumaniach pesymisty” (s. 34–35).

47 E. Paczoska, Świętochowski,	Świńtuchowski	i	rynek,	czyli	prawdziwy	koniec	„młodej	prasy” 
[w:] Pogranicza	 literatury.	Księga	 ofiarowana	Profesorowi	 Januszowi	Maciejewskiemu	 na	 Jego	
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Dyskusja nad formą felietonu i charakteru felietonistyki obecna jest także we 
wspomnieniu Świętochowskiego poświęconemu Lamowi48. Umiejętność skaryka-
turyzowania świata i współczesnych prawideł społecznych – niewolna od usterek 
i niedociągnięć – skłania do konstatacji, że forma ośmieszania galicyjskiego prowinc-
jonalnego światka najlepiej oddaje intensywność i filtr refleksji Lama nad bieżącą 
chwilą „krzykliwej gęby” (WPK, 361) Lwowa. Nie mniej – narusza on poczucie 
prawdy w literaturze poprzez wykraczanie przeciwko prawidłom realizmu. Zesta-
wienie talentu Lama z talentem Prusa najlepiej odbija charakter tego dialogu kry-
tycznego:

Talent Lama w najbliższym pokrewieństwie pozostaje z talentem Prusa: podobna zdol-
ność do karykatury i szybkiego przechodzenia od niej do czułostkowej melodramatycz-
ności, podobna słabość do rozwiązywania zagadnień polityczno-społecznych i opie-
rania twierdzeń na okruchach statystycznych, podobna natura humoru opisowego, 
podobna wreszcie fizjognomia Janusowa, w której twarz liberalizmu jest nieco więk-
sza od zachowawczej. […] Głowacki nie zagrzązł tak głęboko w sprawach czysto 
miejscowych, nie rzuca pocisków tak osobistych, nie śmieje się tak przymusowo, 
posiada w swym umyśle więcej filozoficzności i daleko więcej artyzmu i poczucia 
prawdy. […] Prus pisze wytwornie, a przynajmniej bardzo starannie, Lam był jed-
nym z najniedbalszych autorów w literaturze polskiej. Pomijając błędy spowodowane 
robotą kawałkową, jego język ciężki, ubogi, nadziany mieszaniną obcych nalotów 
z całego świata, woła o pomstę do stylistyki. Okresy olbrzymie, przeładowane zda-
niami nawiasowymi, rozciągają się czasem na całych stronach. (WPK, 369)

Rdzeń talentu poetyckiego stanowi – wedle Świętochowskiego – „sztuka formy, 
bogactwo uczuć i środków artystycznych” (WPK, 334)49. Wskazując na oryginalny 
pomysł jako najważniejszy środek literacki (WPK, 338), podkreśla (w analizie kry-
tycznej Osaczonego Lubowskiego):

W głowie tego rodzaju autora odbywają się takie procesy, jak w głowie przemys-
łowca poszukującego dla swych wyrobów formy zapewniającej mu szybko pokup. 
Przemysłowiec uwzględnia potrzeby i gusty tej warstwy, która jego towary nabywa; 
pisarz sceniczny liczy się z wymaganiami i upodobaniami tych sfer, które składają 
przeważnie publiczność teatralną – arystokracji i mieszczaństwa. Obie te klasy nie 
lubią głębin filozoficznych, charakterów zbyt wysoko podniesionych nad poziom 
życia, idei rozsadzających budowę społeczną, natomiast chętnie przypatrują się świe-
żym kombinacjom stosunków w zakresie prawdziwości istniejącej, wcieleniom zasad 
etyki powszechnej. (WPK, 339)

Jako krytyk widzi jednak w jakiejkolwiek typologii i klasyfikacji, w próbach inwen-
taryzowania dzieł, gatunków, typów – banalność, schematyczność i  płytkość takiego 

siedemdziesięciolecie, pod red. G. Borkowskiej i J. Wójcickiego, Warszawa 2001, s. 121. Zob. także: 
B. Golka, Kształtowanie	się	wiedzy	o	prasie	w	Polsce	XIX	wieku, Warszawa 1969, s. 139. 

48 H. A. [A. Świętochowski], Jan	Lam, „Prawda” 1886, nr 33–37.
49 H. [A. Świętochowski], O	dwóch	dramaturgach	współczesnych.	I.	St.	Kozłowskiego	«Albert,	

wójt	krakowski»	III.	E.	Lubowskiego	«Osaczony», „Prawda” 1886, nr 28, 29, 31.
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przedsięwzięcia50. Nawet na marginesie aprobatywnej lektury Asnyka, nie powstrzy-
muje się od komentarza dotyczącego instytucji mieszczańskiej, jaką jest teatr. Ale, 
zdaniem Świętochowskiego, wiadomo, że nie można mieć pewności, 

ażeby obrazy teatralne były obrazami życia i ażeby ono w wytwarzaniu dramatów 
było fabryką odlewów, używającą do nich pewnych stałych form. Więcej powiem, 
najpotężniejsze dramaty życia nie występują na scenie, która dziś jest widownią 
najpospolitszych. (WPK, 343–344)

Świadomość i wrażliwość językowa krytyka (komparatysty z zamiłowania) 
sprzyja iście filologicznym rozpoznaniom dotyczącym tłumaczeń Malczewskiego 
i Mickiewicza51. Pisząc o szczęściu Malczewskiego do dobrych tłumaczeń w Niem-
czech, zwraca uwagę na przyczynę tego stanu rzeczy. Podkreśla, że to „zewnętrzna 
forma poematu, pozwalająca ciężkiej niemczyźnie swobodnie się obracać w długim 
i klasycznie odmierzanym wierszu” (WPK, 395) stała się determinująca i pomocna 
w działaniu translatorskim. 

Przekład dzieł Mickiewicza mimo kilku błędów i niedociągnięć52, okazuje się 
– wedle Świętochowskiego – wierny. Nie jest dla mnie kluczowe sprawdzanie ich 
translatorskich jakości i potwierdzenie, do jakich konkretnych przekładów odwołuje 
się sam Świętochowski. Najważniejsze w moim czytaniu krytyki Świętochowskiego 
jest zwrócenie uwagi na świadomość przekładalności „formy” tekstu i stopień tej 
przekładalności – jej wzajemny i dialogujący kierunek:

Autor więc często musiał tłomaczyć o własnej sile, co zwłaszcza przy lekkiej formy 
wierszach stawiało mu olbrzymie trudności. Język niemiecki – ciężki, niezgrabny, 
nie mogący się swobodnie ruszać – dla swych zwrotów potrzebuje przede wszyst-
kim dużo miejsca. (WPK, 397–398)

Chęć odtworzenia Mickiewiczowskich sonetów w obcej mowie jest zamiarem bar-
dzo śmiałym. Zdaje się, że piękności tych czystej wody poetycznych brylantów tak 
zrosły się z formami języka, którym zostały wyrażone, iż innym prawie naśladować 
ich niepodobna. Dość wyraźnie przekonał o tym Cornelius. Jego przekłady muszą 
się od początku do końca rumienić wobec oryginału. (WPK, 399)

W opozycji do tłumaczeń polskich dzieł, wskazuje na nieudany przekład Heinego 
dokonany przez Kraushara53. Świadomy niezwykłości poezji Heinego, która powo-
duje, że traktuje się to nazwisko jako nazwę szkoły czy kierunku myślowego, ducha 
myśli, ironicznie sumuje swoje wnioski:

50 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], [Kim	 jest	Asnyk], Lv, „Prawda” 1896, nr 51. Cyt. za: 
WPK, 343–344. 

51 Tłomaczenia	naszych	poetów	(Malczewski	i	Mickiewicz), „PT” 1875, nr 16, bez podpisu. 
52 „Pominąwszy błąd przetłomaczenia nazwy Miecznik na Schwertträger, która powinna była 

zostać w polskiej formie, tym więcej że autor nawet takich wyrazów, jak czapka, nie zmieniał, 
widzimy, że przekład, o ile na to rozmaite przeszkody pozwalały, jest wierny.” (WPK, 397).

53A. S. [A. Świętochowski], Heine	(w	przekładzie	A.	Kraushara,	Warszawa	1880), „Nowiny” 
1879, nr 304.
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Jak gdyby w formie oryginału nie dość było trudności, p. K[raushar] dodał w swoim 
przekładzie do każdej zwrotki po jednym rymie, dla którego musiał stwarzać zamiast 
oczu „powieki”. (WPK, 417–418)

Krytyczny ogląd dzieł literackich, które stają się kanonicznymi tekstami kul-
tury, matrycami świadomości, jest dla Świętochowskiego przyczyną do twierdze-
nia o trwałości formy arcydzieła. Poddając refleksji krytycznej sposób przełożenia 
i wierność odbioru Fausta Goethego w Warszawie54, pisze:

Chociażby one [dzieła istotnie genialne – dop. mój – D.M.O.] w pierwotnej swo-
jej formie zestarzały się, chociażby wystąpiły po nich inne z daleko większą doko-
nane siłą, poprzednie słusznie są przedmiotem czci, jeżeli dostarczyły światu jakiejś 
zdolnej do rozwoju, do odradzania się idei. Może dziś ktoś lepszą napisać satyrę niż 
Don	Kiszot, lepszą komedię niż Świętoszek, lepszą tragedię niż Otello, ale postacie 
te jako pierwowzory pewnych gatunków, jako modele, według których sztuka może 
tworzyć coraz nowe odmiany, będą zawsze czcigodne. (WPK, 419)
Za cenę duszy szatan odsłonił Faustowi wiele tajemnic i dostarczył wielu ziemskich 
rozkoszy, których liczbę tradycja ciągle nowymi dodatkami pomnażała. Bajka wspo-
mina nawet i o pudlu, który się przemienił na Mefistofelesa. Dostarczyła ona więc 
gotowych form do fantastycznego upostaciowania losów człowieka, o którym w dru-
giej części aniołowie powiadają, że „usiłuje ciągle dążyć” i którego za to „zbawiać 
polecają”. (WPK, 421)

Już w 1885 roku we wspomnieniu pozgonnym poświęconym Wiktorowi Hugo55 

– „mistrzowi formy” (WPK, 428), zwraca uwagę na formę paradoksu (myśli), któ-
rymi przecież celuje autor Nędzników, a przez to paradoksów codzienności, nie-
oczekiwanego doświadczania jej w każdym rytmie i momencie, niespodziewanego 
efektu zjawisk i zdarzeń, ale przede wszystkim perspektywicznego patrzenia na 
świat przez pryzmat języka jako modulatora jego znaczeń i ujęcia sensu rzeczywis-
tości w słowie: 

Wszelki paradoks, oprawiony w błyskotliwą formę słowa lub rozwinięty w jaskra-
wym pomyśle, posiada tę wielką wartość, że uwydatnia i mocno oświeca pewną 
cząstkę jakiejś prawdy życiowej, która tym sposobem jak błyskawica zapala się przed 
oczami ogółu. (WPK, 426)

Dlatego też z tej perspektywy nie dziwi fakt ostrej krytyki Zoli i jego szkoły56, kry-
tyki „woni zbytkownych buduarów, lubieżnych potów,56gnijących dusz i ciał” (WPK, 

54 A. Ś. [A. Świętochowski], «Faust»	Goethego	 na	warszawskiej	 scenie, „Nowiny” 1880, 
dodatek do numeru 182.

55 A. S. [A. Świętochowski ],	W.	Hugo	(Wspomnienie	pozgonne), „Prawda” 1885, nr 22.
56 Poseł Prawdy [A. Świętochowski],	 [Z	 ciemności	 na	 światło], Lv, „Prawda” 1890, nr 44. 

Świętochowski pisze: „Na tym gruncie rozkładu społecznego, wyjałowionym z pierwiastków ide-
alnych, w gospodarce siły brutalnej narodził się współczesny naturalizm i realizm rozmaitych 
odcieni. Pod hasłem: człowiek jest zwierzęciem – powieściopisarze zaczęli poszukiwać „dokumen-
tów ludzkich”, udowadniających zwierzęcość tego gatunku. Zeszli więc do głębin życia, zrewidowali 
najskrytsze tajniki natury człowieka i wynieśli na wierzch całą ohydę, wszystkie zbrodnie, niepra-
wości, podrabiane altruizmy, zgniłe uczucia, przewrotne zasady, obłudne pozory i z tego materiału 



Formy krytyki – formy myśli. Krytyka literacka jako zadanie 77

446) zachodnich wzorców skontrastowanych z nową falą „czystego skandynaw-
skiego” źródła (poznawczego i twórczego), które ujawnia 

nie tylko nowe pierwiastki myśli i uczucia, ale także nowe formy artystyczne, bieg-
nie teraz z północy, ze Skandynawii (WPK, 446)57.

Dlatego na marginesie wspomnienia o Dumasie58 pisze:

Niestety, w dziedzinie artyzmu spotykamy ciągle fakt kojarzenia się wielkich sił 
w tworzeniu formy, a małych w napełnianiu jej treścią. […] Nie można ani chwili 
zapominać o tym, że Francuzi byli narodem genialnym, że z ich łona trysnęły najw-
spanialsze zdroje myśli i uczuć, które krążą dotąd z krwią cywilizacji w żyłach 
Europy i jej córek, ale ten prąd, jaki beletrystyka francuska wprowadza obecnie do 
organizmu naszej kultury, jest strumieniem wycieńczających, trujących i upodlają-
cych używek. (WPK, 444)

Ważną konstatacją krytyka-estetyka jest ta zawarta w Szkicach	włoskich59, kiedy 
trzydziestotrzyletni wówczas Świętochowski wyraźnie wskazuje w swym zapisie 
z podróży, że każdy rodzaj twórczości w zależności od osocza historycznego i roz-
woju danej epoki, doskonalącego własne prawidła i model odbioru, ma za zadanie 
dojść nie tylko do szczytowej realizacji powziętych sposobów przedstawienia, lecz 
także do szczytowej formy tej realizacji:

Postęp sztuki jest nie tylko postępem jej sposobów, ale i form. (WPK, 470)

złożyli olbrzymie piramidy podłości jako pomniki chwały czasu. Nigdy świat zwierzęcy tylu beze-
ceństw nie wytworzył, nigdy ludzki tylu w swym łonie się nie domyślał.” (WPK, 433–434).

57 Poseł Prawdy [A. Świętochowski],	 [Męty	 zachodnie	 i	 czyste	 źródło	 skandynawskie], Lv, 
„Prawda” 1892, nr 47. Ponadto, jako mistrza skandynawskiego skandalu i rewelatora kłamstwa, 
wskazuje przecież Sacher-Masocha. Zob. Poseł Prawdy [A. Świętochowski],	[Mistrz	skandynawski], 
Lv, „Prawda” 1896, nr 49; O. Remus [A. Świętochowski],	[SacherMasoch], Pamiętnik, „Nowiny” 
1880, nr 52. Pisze bowiem w Dobrej	 zarazie: „Fakt, że jakaś książka przedstawia nam reguły 
i rzeczy, których nikt nie wypełnia i nie naśladuje, że ona daje życiu formy, według których ono 
natychmiast się nie urabia, ten fakt nie orzeka ani o jej wartości, ani o jej wpływie.” (WPK, 460). 
Zob. Poseł Prawdy [A. Świętochowski],	Dobra	zaraza Lv, „Prawda” 1900, nr 15. 

58 Poseł Prawdy [A. Świętochowski],	Po	śmierci	A.	Dumasa, Lv, „Prawda” 1895, nr 49.
59 A.S. [A. Świętochowski], Szkice	włoskie.	XII	(Muzearzeźba), „Prawda” 1882, nr 26, s. 305; 

całość Szkiców	włoskich wydrukowana została w numerach: 15–29, jedynie w numerze ostatnim 
(29) podpis – A. Świętochowski). Zob. nr 15, s. 170–171; nr 16, s. 184–185; nr 17, s. 196–197; nr 18, 
s. 208–209; nr 19, s. 220–221; nr 20, s. 235–236; nr 21, s. 245; nr 22, s. 256–257; nr 23, s. 267–268; 
nr 24, s. 282–283; nr 25, s. 290–291; nr 26, s. 305; nr 27, s. 318; nr 28, s. 329–330; nr 29, s. 339–341 
(zakończone konkluzją: „Nie skończyłem szkiców	włoskich, ale je przerywam. Ramy pisma bowiem, 
które szerszych prac zmieścić nie mogą, zmuszają mnie do tego przykrojenia obrazu” (s. 341). Zob. 
także: J. Kulczycka-Saloni, Aleksandra	Świętochowskiego	wycieczka	do	Włoch [w:] Studi	slavistici	
in	ricordo	di	Carlo	Verdiani, a cura di A.M. Raffo, Pisa 1979, s. 141–147 (Autorka pisze tu głównie 
o terapeutycznej podróży po śmierci synka i ulirycznionym zapisie sprawozdania. Ale ważna w kon-
tekście refleksji krytyka, obserwatora, sprawozdawcy – wydaje się zasadność przywołania medium 
Taine’a i przez ten pryzmat czytania „tekstu włoskiego” przez Świętochowskiego). 
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Porównanie sztuki greckiej ze współczesną rzeźbą włoską skłania krytyka do 
refleksji nad przekładalnością, stosownością narzędzi twórczych i odbiorczą pers-
pektywą kulturową. Współczesne rzeźby – wedle Świętochowskiego:

Nie mogą one jeszcze wydobyć się z form greckich, ale przekonywają, że rzeźba 
opuściła już krainę bogów i bohaterów, sfery dumnego spokoju, schodząc coraz bar-
dziej do życia powszedniego. (WPK, 472)

A w tym kontekście dodać wypada, że sam Świętochowski diagnozuje sztukę 
jako formę „kombinowania i potęgowania pierwiastków rzeczywistości”60. Pomocne 
w takim rozumieniu prawideł sztuki były oczywiście pisma Józefa Kremera (Grecja	
starożytna	i	jej	sztuka,	zwłaszcza	rzeźba61). Ponadto kilkanaście lat później, pisząc 
o modernistycznej formie sztuki, zauważy jej histeryczność, do której doprowa-
dziło ją życie62. Przekonany jednak o najbardziej konserwatywnym statusie sztuki 
spośród dziedzin życia ludzkiego63, o powolnym jej rozwoju, porównuje właśnie 
rzeźbę (antropomorfizując tym zestawieniem) do duchowieństwa i arystokracji, pre-
zentujących bowiem taki społeczny pierwiastek życia, który jest 

najbardziej zakrzepły w formach tradycyjnych. Życie nowoczesne, a zwłaszcza życie 
na wyższych stopniach kultury, jest zawsze dla nich szpetnym. (WPK, 482)

W Ideach	 w	 sztuce (1899)64, zastanawiając się nad relacją między językiem 
i ideą oraz priorytetem: piękno-idea jako celem sztuki, retorycznie pyta o sens tak 
stawianego w ogóle pytania, skoro sztuka rozwiązała je w ciągu wielowiekowej 
tradycji i recepcji sama – istniejąc przecież w świadomości odbiorczej jako trwały 
wyróżnik myślowy w „najrozmaitszych i niezliczonych postaciach” (WPK, 541). 
Stwierdza Świętochowski, że dzieła sztuki mogą być i wcieleniami pewnej idei 
i odbiciami przedmiotowości:

Tendencja komedyj Arystofanesa zjełczała jak stary smar, a wdzięk ich pozostał, ale 
tendencja Prometeusza, Don Kichota, Fausta, Don Juana nie przestarzała się. Jak są 
nikłe formy artystyczne, tak są nikłe myśli, którym one służą; jak są utwory, które 
przetrwają w swej wartości zaledwie jedno pokolenie, tak są prawdy, które również 
szybko zamierają. Idea nie skraca swego życia przez to, że odziewa się szatą sztuki, 
przeciwnie, ona dzięki jej bardzo je przedłuża. Wtedy staje się nieśmiertelną, przecho-
dzi przez różne czasy i kraje, wszędzie i zawsze rozumiana i czczona. (WPK, 542)

60 Poseł Prawdy [A. Świętochowski],	[Z	życia], Lv, „Prawda” 1885, nr 18. Cyt. za: WPK, 478. 
61 Tak ważne okazują się prace Kramera dla myślenia estetycznego Konopnickiej, są czytane 

i studiowane przez Świętochowskiego. Por. J. Kremer, Grecja	 starożytna	 i	 jej	 sztuka,	 zwłaszcza	
rzeźba [w:] tegoż, Dzieła, t. 12, Pisma	pomniejsze.	Filozofia	–	historia	sztuki	i	estetyka	–	pedagogika	
–	artykuły	różnej	treści, Warszawa 1879. 

62 Poseł Prawdy [A. Świętochowski],	 Histeria	 sztuki, Lv, „Prawda” 1902, nr 26. Cyt. za: 
WPK, 571.

63 Poseł Prawdy [A. Świętochowski],	 [Postęp	 i	 sztuka], Lv, „Prawda” 1891, nr 37. Zob. 
WPK, 480.

64 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Idee	w	sztuce, Lv, „Prawda” 1899, nr 1.
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Świętochowski jeszcze w 1910 roku na łamach „Prawdy” napisze na temat wraże-
niowości sztuki niezwykle odkrywczo, choć z pozoru wydaje się, że zwyczajnie: 

W rozwoju pojęć o pięknie ustaliły się pewne ogólne miary, które nam służą do oceny 
artyzmu, zasadniczą jednak podstawą orzeczeń jego wartości pozostają ciągle wrażenia 
i uczucia, budzące się bądź w masach, bądź tylko w jednostkach, czyli że sporu upodobań 
żadna instancja i żaden kodeks ostatecznie rozstrzygnąć nie może (WPK, 587)65.

Artyście i myślicielowi przynależy, zdaniem Świętochowskiego, własność przek-
ształcania i łączenia tonów duszy, każdy człowiek jest bowiem rodzajem fonografu 
utrwalającego przenikające do jego wnętrza głosy życia i 

odtwarza je pod działaniem przyczyn wprawiających w drganie jego duszę. Tylko zdol-
ność przekształcania i łączenia tych tonów jest naszą własnością (WPK, 554)66.

W refleksji Świętochowskiego nad formami i powinnościami krytyki literackiej 
nad stosownością optyki wyjaśniającej i oceniającej – widać świadomość rozwoju 
w przyszłości mocnych i trwałych form literackich, które nie pozwolą „kupczącym” 
odbiorcom i rozdawcom sensów, przyćmić ich dokonania i wpływu na ruch myśli:

Opinia publiczna, a za nią literatura, jest targowiskiem, na którym przekupki w kra-
mach sprzedają płody dusz, zachwalając je i ganiąc według gustów pospólstwa. Przy-
szła poezja, przyszła sztuka uprzątnie ze swego rynku te budy, rozpędzi te krzykliwe 
handlarki i zwoła rzesze, które słuchać będą mistrzów głoszących filozofię rozumie-
nia i moralność miłosierdzia (WPK, 565)67.

Daje to podstawę do potraktowania tego rodzaju krytyki literackiej jako zadania, 
jako powinności twórczej, która okazuje się wspornikiem własnego zmagania z formą 
w przestrzeni słowa. Ponadto wypada dodać, że Świętochowski swą krytyką wpisuje 
się w szeroki wachlarz ówcześnie rozumianych prawideł badawczych, analitycznych, 
wnioskujących i orzekających ich zasadność, wyznaczając krytyce wyrazisty i nie-
banalny kierunek. Jak zauważa Ewa Paczoska w Krytyce	 literackiej	pozytywistów, 
pisząc o niestałym zespole elementów składających się na światopog ląd pozytywis-
tyczny, któremu wierni są w swym modelu krytyki – Chmielowski, Świętochowski 
czy Sygietyński, a niezmiennym dogmacie i władzy rzeczywistości istniejącej obiek-
tywnie i przewagą przedmiotowości nad intuicjonizmem, ciekawie konstatuje:

krytyka literacka tego czasu [2. połowy XIX wieku – dop. mój – D.M.O.] jest zja-
wiskiem wielonurtowym i jako całość nie poddaje się jednoznacznym klasyfikac-
jom. Żywotny jest jeszcze do końca wieku model krytyki idealistycznej, przenie-
siony przez granicę epok. Odradza się koncepcja krytyki subiektywnej i intuicyjnej, 
krytyki-sztuki68.

65 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Co	się	komu	podoba, Lv, „Prawda” 1910, nr 8.
66 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Smutna	literatura, Lv, „Prawda” 1900, nr 7. 
67 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], W	brzasku, Lv, „Prawda” 1901, nr 46. 
68 E. Paczoska, Krytyka	literacka	pozytywistów, dz. cyt., s. 5. 
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Taką też wielonurtową i różnorodnie ujawniającą fenomen rozpoznania formy 
w przestrzeni krytycznej, specyfikę dyskursu krytycznego (realizowanego przecież na 
różne sposoby – w profilu, wspomnieniu pozgonnym, recenzji krytycznej, krytycznym 
obrazku) potwierdza zapis Świętochowskiego, dla którego krytyka jest niekończącym 
się zadaniem w celu integracji i intensyfikacji jej prawideł, ale i rewersu jego spot-
kania z prawidłami wyznaczonymi przez ramę konwencji, gatunku, słowa.



3.1. Tragikomedia prawdy – gra o siebie ze sobą

Cały cykl sześciu tekstów Tragikomedii prawdy1 pomyślany został przez Świę-
tochowskiego jako swego rodzaju studium dotyczące doświadczenia człowieka, 
jego możliwości poznawczych i formy ich objawiania. Jest to studium niezwykle 
analityczne, niezwykle drobiazgowe, ujawniające paradoksy relacji międzyludz-
kich, ale ujawniające też przestrzeń rozpoznania myśli – jako konstruktu mental-
nego, czy lepiej: możliwości zapoznania siebie. Zapoznanie to ma znamiona nie-
ustannego weryfikowania postępu myśli. Jest projektem epistemologicznym, który 
pomaga sprawdzać i oceniać podmiotowość oraz reguły dialogu międzyludzkiego 
w doświadczeniu, by uzmysłowić sobie, że każde doświadczenie oglądane z innej 
perspektywy przynosi też inne skutki dla świadomości, a relacja: świadome – nieś-
wiadome nie zawsze wypada na korzyść świadomego. Ten zapis to ważny głos 
Świętochowskiego w dyskusji nad kategorią „świadome-nieświadome”, dyskusji, 
która w XIX wieku przybiera ciekawy profil, bo przecież – czym innym okazuje 
się ta relacja w psychologii poznawczej, w kształtującej się psychoanalizie, czym 
innym w socjologii i filozofii. A sam cykl sześciu opowiadań – okazuje się rewer-
sem sześcioczęściowego cyklu esejów z Dumań. Rewersem, który w praktyce lite-
rackiej poddaje bardzo podobne zjawiska i procesy myślowe w wątpliwość. Cykl 
to spójny, przemyślany, zwarty, choć – każde z opowiadań stanowi autonomiczną 
całostkę znaczącą, ale powtarzalne, powracające, „nawrotowe” okazują się myślowe 
konstrukty spajające w całość sześć opowiadań Świętochowskiego2. 

1 Tragikomedia prawdy (drukowana na łamach „Prawdy”): Ona (1881, nr 3–6), On i ona (1883, 
nr 48–50), Moja	głowa (1886, nr 1), Z	pamiętnika	(1886, nr 47), Sam	w	sobie.	Odczytane	i	spisane	
ze	skrawków	mózgu (1893, nr 9–10; rezygnacja z podtytułu w wersji książkowej), Klub	szachistów.	
Komedia (1894, nr 35–40, rezygnacja z podtytułu w wydaniu Kubackiego).

2 O regule tworzącej cykl i definiującej jego potencję, a także dystynktywne cechy cyklu zob. 
K. Jakowska, Czas	i	przestrzeń	w	cyklu	opowiadań [w:] Czas	i	przestrzeń	w	prozie	polskiej	XIX	
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Sekwencyjność cyklu złożonego z sześciu części to ulubiona forma zapisu Świę-
tochowskiego, pomyślana prawdopodobnie jako swoista gra z czytelnikiem – obecna 
w Dumaniach, Tragikomedii i późniejszych Duchach. Cały cykl Tragikomedii prawdy 
nazwałbym – za typologią Krystyny Jakowskiej – cyklem filozoficznym. Badaczka 
cyklu literackiego pisze na temat cyklu filozoficznego bądź problemowego:

Są to takie cykle, których sens daje się zwerbalizować jako pewna teza o „świecie; 
mająca zresztą niekiedy swój psychologiczny rewers: zapis stanu osoby ów pogląd 
reprezentującej3.

Świętochowski swoich rozpoznań dotyczących obecności kategorii „świadome/
nieświadome” definitywnie nie kwalifikuje jako przypisanych do jednej (konkretnej) 
szkoły badawczej. Jest przekonany, że wpisuje się takim sposobem refleksji w sze-
roko pojętą wspólną przestrzeń nauk o duchu jako przestrzeń nieustannego dialogu, 
a cykliczny zapis stanowi tu zdyskursywizowany wykładnik podmiotowości i próbę 
rozpisania go na głosy. 

Forma tytułu – paradoksalnie oksymoroniczna – ujawnia właśnie fenomen natury 
prawdy, którą poznajemy często tylko dzięki zmianie perspektywy poznawczej. 
Ponadto określa jej potencjalną aksjologiczną heterogeniczność, odsłaniającą łączli-
wość sprzecznych elementów, wynikających z wielu punktów widzenia danego zja-
wiska, z wyobrażenia prawdy i prawdziwości sądów. Asertoryczność zatem wpisana 
jest podskórnym rytmem w cały tekst Świętochowskiego. Tekst ten można czytać 
jako podwójnie kodowany zapis. Obok bowiem możliwych do weryfikacji sądów 
(ujawniających fenomen „prawdy” i „kłamstwa”), pojawiają się swoiste „quasi-
sądy”, które takiej weryfikacji nie podlegają. I Świętochowski jest świadomy, że to 
właśnie w języku (jego potencji sprawdzalności i niesprawdzalności) tkwi fenomen 
obrazu świata – jego tragikomedii. 

Pierwsze opowiadanie cyklu On i ona rozpoczyna motto z Feuerbacha: „Prawda 
jest niemoralnością naszych czasów”. Już także pierwsze zdania tekstu okazują się 
kluczowe dla rozumienia pojęcia prawdy ludzkich przekonań, które oparte są na złu-
dzeniu, podszyte kłamstwem lub milczeniem. I co ważne – każdemu człowiekowi 
przynależy jako nieodłączny element budowania osobowości – „przykrywanie” bądź 
„odkrywanie” prawdy o sobie.  Co więcej – nie chodzi tu o zamazanie granic mię-
dzy aksjologicznymi pojęciami prawdy i kłamstwa. Kłamstwo okazuje się niezby-
walnym komponentem dla konstruktywnej budowy społecznej. Dlatego kluczowe 
są Feuerbachowskie słowa o prawdzie jako niemoralności naszych czasów, podparte 
Fontenelle’owską wersją aforyzmu. Paradoks konstrukcji  mentalnej  ujawniający 

i	XX	wieku, red. Cz. Niedzielski, J. Speina, Toruń 1990, s. 39 i nast.; taż, Delimitacja	tekstu	w	cyklu	
opowiadań, „Pamiętnik Literacki” 1993, z. 2, s. 94–106; taż, Cykl	 opowiadań	 –	 próba	 historii.	
Intuicje	i	sugestie [w:] Cykl	literacki	w	Polsce, pod red. nauk. K. Jakowskiej, B. Olech i K. Soko-
łowskiej, Białystok 2001, s. 37–47, zwł. podrozdz. IV (Cykle	 „filozoficzne”	 lub	 problemowe), 
s. 42–43. Zob. także: B. Szargot, „Tragikomedia	prawdy”	Aleksandra	Świętochowskiego	–	nowe
listyczna	„Komedia	ludzka” [w:] Cykl	literacki, dz. cyt., s. 157–167. 

3 K. Jakowska, Cykl	opowiadań	–	próba	historii…, dz. cyt., s. 42. 
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„nieoczywistą oczywistość” przestaje wtedy mieć znamiona paradoksu. Co ważne 
– przyjęta forma ludzkiego myślenia (aprioryczna) zakłada takie odczytanie, nato-
miast weryfikacja aposterioryczna (dokonana z rozmysłem) burzy powszechną ilu-
zoryczność sądu:

Tkwi ono tak głęboko w naturze ludzkiej, że nawet Mojżesz nie śmiał go zabronić 
w swych przykazaniach. Przykazanie zaś doby obecnej wyraził doskonale Feuerbach, 
którego słów nigdy nie zapomnę: „Kto teraz prawdę mówi, ten jest zuchwałym i nie-
obyczajnym; kto jest nieobyczajnym, jest niemoralnym. Prawda jest niemoralnością 
naszych czasów. […] 
„Gdybym miał pełną rękę prawd – rzekł Fontenelle – bałbym się jej otworzyć”. 
Tak pani, to nie paradoks. 
– Gdyby wszakże pewnego dnia wszyscy ludzie zaczęli mówić do siebie szczerze…4.

Rewolucja mentalna okazałaby się jedynym możliwym efektem takiego zderzenia 
każdego człowieka z prawdą (rozumianą tu jako rzeczywistość odpowiedzialną za 
kształt losów ludzkich). Rozwijający się dialog prowokuje interlokutorkę do pytania 
o coraz nowsze przykłady paradoksów-oczywistości, które ujęłyby fenomen tego 
zagadnienia i potwierdziły niemożność partycypacji w prawdzie o sobie. Dodatkowo 
uruchomiona ścieżka mizoginiczna Świętochowskiego (co ciekawe zbliżona do tej 
z formuł Nietzschego, który pisze o prawdzie jako kobiecie), przetykana w dialogu 
aforystyczną formułą znaczącą, powoduje, że charakter dialogu przybiera formę ście-
rania się stanowisk i głosów – zdradzających biegunowość uczestników dialogu:

Kobieta jest niezawodnie mniej zmysłową, niż mężczyzna, ale bardziej od niego 
wrażliwą. (6)
słowa pani kłują mnie dotkliwie (6)
Kobieta, jak wiewiórka: gryzie najtwardszy orzech pochlebstwa, wyłuskuje sobie 
przyjemne ziarno, a łupinę odrzuca. (7)
pewne wdzięki poezji poznać można tylko w oryginałach (9)
«Kto rozmawiając z ładną i rozumną kobietą słucha muzyki – rzekłeś pan wesoło 
– ten ubliża sztuce i robi tak, jak gdyby na posągu Michała Anioła w swym salonie 
osadził lampę». (10)
Zdarzają się mężczyźni, do takich właśnie pan należysz, którzy nas ustawicznie nie-
raz bez celu, hypnotyzują. Z ich słów dobywa się jakaś ponętna, ale ostra i upajająca 
woń, której kobieta oprzeć się nie może. (10)
– Całą noc prawie spędziłam na rozmyślaniu i doszłam do wniosku, że gdyby spo-
łeczeństwo znało swych członków i ich wzajemne na siebie wpływy, powinno by 
usunąć jednostki panu podobne. (11)
Pocałunki są to ogólne znaki algebraiczne, w które trzeba podstawić określone war-
tości, ażeby one coś wyraziły. (12)

4 A. Świętochowski, Tragikomedia prawdy [w:] tegoż, Pisma, t. 2 (Obrazki	 powieściowe), 
Warszawa 1908 [wyd. I – Kraków 1896], s. 5. Wszystkie cytaty pięciu opowiadań (oprócz Klubu	
szachistów) podawane są z tego wydania. Po cytacie podaję numer strony cytowanej. Jedynie Klub	
szachistów – podaję wedle filologicznej edycji Kubackiego. 
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Lęk przed powiedzeniem prawdy odkrywa niejasną sytuację rozmówców. Okazuje 
się, że flirt myślowy musi zostać przerwany ze względu na powrót męża interloku-
torki. Pojawia się pytanie o „domówienie całej prawdy” (13), które jednak pozo-
staje bez odpowiedzi i rozmowa staje się raczej żonglerką intelektualną mającą na 
celu efektywniejsze „pobudzenie” drugiej strony. Jednak paradoks sytuacji roman-
sowej polega na tym, że to, co nieświadomie nazywamy próbą spełnienia potrzeby, 
prag nieniem „posiadania”, sugestią, okazuje się już „zaspokojeniem” owej potrzeby, 
pragnienia, sugestii:

Ich ofiary giną przez prostą nieświadomość tego, że pocałunek jest żądaniem, a nie 
zaspokojeniem żądania, że mężczyzna rzadko bywa kiperem, kosztującym tylko wina 
rozmaitych prób, a najczęściej pijakiem, który rozkoszne czary do dna wychyla. […] 
Jeżeli widzę, że kobieta, pod wpływem gorętszych słów, mimowolnie mięknie, ulega 
i gotowa do ofiary, po której na twarzy czuć będzie rumieniec, a w sumieniu zgry-
zoty, opuszczam ją. […] Istoty, które zdradzają swych mężów w wagonie lub na 
statku, a potem, żałując za grzechy, są najwierniejszymi żonami, mogą być ponętą 
dla – kpów. (15)

Całkowita niemożność rozumienia mężczyzn przez kobiety (w ogóle natury ludz-
kiej, którym to pojęciem ironicznie gra się w tym tekście) polega – wedle Święto-
chowskiego – na niezborności żądań i powierzchowności zachowań:

Świat żąda od kobiety rachunku tylko z ciała, duszę pozostawia wolną: na pierwszej 
uwłaszcza męża, na drugiej zapewnia służebności znajomym. (17) 

Ale nieumiejętność doświadczania prawdy (w jej złożoności) wynika z fałszy-
wej (sztucznej) obecności ludzi w drodze ku jej poszukiwaniu5 i fantomów myślo-
wych, z fasadowości myślenia, fałszowania „myśli mową” (18) – podobnie, jak się 
fałszuje kształty ciała ubraniem6. Nieumiejętność doświadczania – wedle Święto-
chowskiego – przeradza się nie tyle w nieodpowiedniość i nieumiejętność dosto-
sowania, ile w eskapistyczną postawę przede wszystkim wobec siebie. Dialogowi 
temu towarzyszy również wyraźna świadomość kwalifikacji norm i form, ale też-
nieścisłości w przyporządkowywaniu konkretnych osób, zjawisk, zdarzeń, rzeczy do 

5 Za Baudelairem – należy rzec „sztucznego przyprawiania charakteru”, pochwały szminki 
i makijażu. Zob. Ch. Baudelaire, Malarz	życia	współczesnego [w:] tegoż, O	sztuce.	Szkice	krytyczne, 
przeł. J. Guze, Wrocław 1961, zwł. s. 217–220; 222–225. 

6 Choć mówi się tu o tym, że najważniejsza jest cześć człowieka dla człowieka, a nie miłość 
mężczyzny dla kobiety: „Dla nader prostej przyczyny, że najświetniej zbudowany gmach więcej 
wart z biblioteką lub galerią, niż bez nich. Wartość architektoniczna, o którą kobiecie przede wszyst-
kim chodzi, pozostaje od tych przydatków niezależną.” (19).

Ponadto – zaburzenie pojęcia estetyki i etyki o mizoginicznej proweniencji znajduje wyraz 
w niekonsekwentnym przytoczeniu: „On: „Ewa, jak Adam, jest naprzód człowiekiem, może zatem 
posiadać przymioty ogólnoludzkie: być uczoną, dobroczynną, utalentowaną, zacną itd. Ale następ-
nie jest ona kobietą, jak Adam mężczyzną, czyli istotą, która w płci drugiej budzi pewne uczucia. 
Jakie? Estetyczne. Kobieta brzydka, albo raczej ta, która mi się nie podoba, jest dla mnie człowie-
kiem; dopiero piękna, albo ta, która mi się podoba, jest kobietą.” (24).
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różnorodnych formuł czy modeli, które opierają się na kwantyfikatorowej regule 
zawłaszczającej. Widać tu świadomość językowego zawłaszczenia, kategoryzacji 
i fałszywej pewności wynikającej z konieczności nazwania, nałożenia formy, uję-
cia w odpowiednią formę:

– Czemu pan nie idziesz konsekwentnie do kresu i ze swej gramatyki niewieściego 
serca nie usuniesz wyjątków? Po co mówić: „niejedna” – „zwykle” – „często” – kiedy 
przez wstawienie wyrazów: „każda” – „zawsze” – reguła stałaby się  okrąglejszą, 
a byłaby równie niedorzeczną. (21)
– Przeciwnie, dość wysoko. Znalazłem rzeczywiście wiele stosunków trwałych 
w  formie, ale dużo – kruchych w istocie. (21)

Świętochowski potwierdza tylko w tym opowiadaniu dawne przeświadczenia 
z Dumań	pesymisty, że związek (nawet udany) często zawdzięcza się kłamstwu (22). 
A paradoks trwałości takiej formy gwarantuje nie tyle okrucieństwo użytkowników 
tej reguły opartej na fałszu, ile pożądana prawda. Stąd też konstatacja o dziedzicze-
niu „owej wady”, która okazuje się (przynajmniej częściowo, tak jest rozumiana) 
instynktem, nie „wyrozumowaną obłudą, ale nieświadomym nałogiem” (22). Świa-
domość „nieprawdziwości” ludzkich zachowań, znajdująca kolejne ujścia w grzechu 
i występku (tu zdaje się Świętochowski ujawniać powinnościowe reguły myślenia, 
dotyczące spraw sumienia i moralności) nie tyle ma odsłaniać „nagość” prawdy, ile 
pokazać, jak nie pozorować i nie przybierać pozorów cnoty i nie być ponadto bez-
czelnym i głupim. Finał opowieści potęguje mizoginiczne myślenie Świętochows-
kiego o powinnościach i prawach kobiety. Wszak nie stosuje się tu żadnych zale-
ceń czy reguł wobec mężczyzn. Ale ważniejsze okazuje się znowu potraktowanie 
prawdy jako wartości, której służenie może prowadzić do fanatyzmu unicestwia-
jącego jej istotę:

– Ha, ha, ha, pan byś dla prawdy świat zgubił! Jest to fanatyzm, nieliczący się 
z warunkami rzeczywistego życia. Chcesz pan, ażeby kobieta, mająca nieraz dzieci, 
do których jest przywiązaną, wyspowiadała się przed mężem ze swej miłości dla 
innego, którego również krępują te same węzły i który jej poślubić nie może; ażeby 
daremnie rozdarła dwie rodziny; ażeby szczerością zabiła to, co tajemnicą w spokoju 
utrzymać zdoła – nie, to recepta dla szaleńców. (26)

Ironiczny śmiech kończący dialog pierwszego opowiadania cyklu – na zasadzie 
heterogenicznej (jak formuła tytułowa) – przejdzie w scenkę dialogową konfesyjnej 
formuły Z	pamiętnika, która jest zapisem pewnej życiowej niemożności, na pierwszy 
rzut oka wynikającej z nieumiejętności stereotypowego traktowania zjawisk. Oto 
piękna kobieta pragnie rozpoznawać własną przestrzeń życiową, próbuje poszuki-
wać i znajdować odpowiedzi na nieoczywiste pytania:

Na karcie 136 tego pamiętnika zapisany był następujący dialog:
– Nigdy nie dali przyjść mi do słowa – przez całe życie!
– Może pani za dużo mówić chciała.
– I pan żartem zamykasz mi usta – to samo wszyscy robili.
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– Bo nie mogę pojąć, jakim dziwnym sprzysiężeniem odbierali królowej głos nie-
wolnicy. Chyba pani nad nimi nie panowała. (29)

Wydaje się, że niemożność ta związana jest przede wszystkim z nieumiejętnością 
panowania nad słowem, nieumiejętnością wyzyskania jego potencji. I dialogowa-
nie to skazane jest na pat komunikacyjny dlatego, że intencjonalność pytającej nie 
ma przełożenia w sugerowaniu odpowiedzi pytanego (z założenia obliczającego, że 
piękno zewnętrzne zapowiada wewnętrzną pustkę):

Dziś jestem poza swoją młodością i jako bezstronny jej sędzia rzec mogę: byłam bar-
dzo piękną. Nie roześmiej się pan, bo to już nie samochwalstwo w ustach kobiety, 
dla której życie kwitnące jest odległym snem, a śmierć – bliską rzeczywistością. […] 
Nie widywałam na ciele skazy, nie uczepił się go na długo żaden pryszcz. Wcześnie 
zwrócono mi na to wszystko uwagę, bo wcześnie zaczęła się moja niedola. […] Raz 
zagadnęłam pewnego staruszka, czy to prawda, że ziemia okrągła – przysunął mnie 
i ucałował; innym razem prosiłam młodego kuzyna matki o wyjaśnienie, czy istnieją 
czapki niewidymki i stumilowe buty – podniósł mnie i wycałował. (30)

Świętochowski okazuje się tu (i to dotyczy praktycznie całej Tragikomedii 
prawdy) – uczniem starożytnej szkoły sokratejskiej, platońskiej i lukianowskiej, 
wszak – podstawowym rozpoznaniem tożsamościowym, jest dlań, bycie człowie-
kiem dialogu. Umiejętność rozmowy kształtuje podmiotowość i wyzyskuje potencję 
osobowościową skumulowaną w człowieku. Jest jednak efektem właściwego roz-
poznania siebie jako człowieka monologowego. Ta fundamentalna kwestia Święto-
chowskiego wcale nie ociera się o paradoks. Żeby można było dialogować z innymi, 
żeby można było rozpoznać się w głosie innego, należy najpierw rozpoznać własne 
wnętrze. Dlatego też konstrukcja Tragikomedii prawdy pomyślana jest właśnie w ten 
sposób. Dialogowa formuła wzajemności potrzebna jest do tego, by mogła służyć 
jako rewersowa w dalszych partiach cyklu. By wydobyć umiejętność znalezienia 
języka, który stworzy indywidualną (monologową) tożsamość narracyjną. Ponadto 
– by skonfrontować się z własną świadomością i nieświadomością, bo teren tego 
spotkania wyznacza matrycę właściwego zdefiniowania siebie, by potem rozpozna-
wać siebie w innych i w ogóle naturę człowieka.  

Owa „piękna” (bohaterka opowiadania) z perspektywy czasu dostrzega dopiero 
własną ułomność psychiczną, wynikającą z niemożności porozumienia, ale i nie-
możności zrozumienia formy piękna. Piękno i brzydota – podobnie jak geniusz 
i idiotyzm – okazują się niesprawiedliwościami natury, które projektują komunika-
cję i apriorycznie klasyfikują człowieka:

Trzeba być kobietą piękną i tak wychowaną, ażeby pojąć tego rodzaju paraliż serca. 
Istnieją osobne zakłady dla kalek, idiotów, ślepych, głuchoniemych; wierz mi pan, 
że równie użyteczną byłaby odrębna szkoła dla pięknych kobiet, o której dotąd nie 
pomyślano. (32)

Oczywiście – żal za niemożnością rozumienia świata, wynikającą z naiwności 
i umysłowego ograniczenia (na które skazana była bohaterka spowiedzi po latach 
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przez innych ludzi, odpowiedzialnych za jej późniejszy odbiór prawideł świata 
i zwalniających ją z odpowiedzialności własnej lektury rzeczywistości) to trwały 
komponent tego wspomnienia, ujawniającego niemożność przyswojenia prawd ze 
świata umys łowego. Wspomnienie to jednak wypełnia moment przewartościowu-
jący, związany z wydarzeniami po śmierci męża, kiedy bohaterka została (tylko 
pozornie) zwolniona z narzuconych obowiązków. Następuje wówczas przewartościo-
wanie relacji: ciało – dusza. Doświadczenia życiowe powodują wzrost świadomo-
ści, właściwy moment rozpoznania swojej kondycji i tożsamości. Moment – zdaje 
się – iluminacyjny wręcz, określający poznanie prawideł tożsamości, umiejętność 
zdefiniowania siebie i czasu, w jakim się człowiek znajduje. Staje się on mentalną 
formą dojrzałości i samorozpoznania. 

Tymczasem starość i jej konsekwencje powodują lęk i przerażenie. Świętochow-
ski trafnie wyzyskał ten paradoks – niezgodę na własne ciało, niezgodę na efekty 
starości. Starość to moment, w którym człowiek zyskuje samorozpoznanie siebie, 
to najwyższy stopień świadomości, którą gwarantuje możliwość spojrzenia z pers-
pektywy, z dystansu, zapewniając podsumowanie (najważniejsze ludzkie doświad-
czenie pełni). Oczywiście – to także moment utraty – kondycji i wizerunku. Tyle 
że utrata ta może być tylko konsekwencją takiego stanu rzeczy i jeśli nie zostanie 
przepracowana mentalnie, jeśli człowiek nie odnajdzie zgody na siebie i na to nie 
kim, ale jakim jest, niemożliwe okazuje się spełnienie:

zdawało mi się, że robaki toczą moje niegdyś piękne, a teraz gnijące ciało. Owinęła 
mnie wreszcie chłodnym oddechem starość: krew oziębła, tętna jej zwolniały, nie 
gotuje się w mojej duszy war gorących, a stłumionych pragnień, lecz ona jeszcze 
całkiem nie wystygła i od czasu do czasu się rozgrzesza. Ach, panie, samym domys-
łem nie odgadniesz, co to za męczarnia być rośliną kwitnącą w porze zimowej, drze-
wem, którego piękna kora opadła, a gałązki pokryły się spóźnionymi liśćmi, giną-
cymi w mroźnym szronie, kobietą, która straciła urocze ciało wtedy, kiedy jej duch 
zakwitł. Czy dla takiej boleści nie masz pan nic więcej prócz szyderstwa?
– Nie przeczę, że tkwi w niej dramat, ale jeżeli połowę życia wypełnia jakiekolwiek 
szczęście, to dla człowieka dosyć. Pani wymagała od losu za wiele, ażeby oba tomy 
napisał wesoło. Byłaby to powieść nieludzka. (36)

Tożsamościowy projekt Świętochowskiego, który rysuje się na kartach Tragiko
medii prawdy uwypukla nie tylko przez swą potencję fabularną, lecz także (i przede 
wszystkim) przez wybranie formy konfesyjnej, że najważniejszą formą obecności 
jest taka, która świadomie wyzyska umiejętność mówienia o sobie i zapisania siebie. 
Nie chodzi tu jedynie o reguły języka, które warunkują autodefinicję i stanowią języ-
kowy (więc całościowy – chciałoby się rzec za Ricoeurem) wymiar człowieka. 

Te dylematy kondycji i nazywania (jako sygnowania siebie) Świętochowski wpi-
suje w wypowiedzianą biografię Jakuba Czarskiego – bohatera Samego	w	 sobie. 
W przypadku tego tekstu tożsamościowa sygnatura onomastyczna (a przez to 
figura „ja”) jest obciążona balastem określeń, wmówień, odgórnych konotacji, obda-
rzona skojarzeniem z wykonywaną funkcją. Pragnienie czystej, niezapisanej karty 
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tożsamościowej rodem z Locke’owskiej definicji człowieka – uświadamia, że ludz-
kie istnienie poza jakimikolwiek etykietami jest utopią. Nie można bowiem uciec od 
nazw i formuł, które przyrastają w ciągu całego życia do konkretnej figury ludzkiej. 
Wedle Świętochowskiego – samo imię i nazwisko nie definiuje człowieka. Nie zna-
czy. Okazuje się więc znów, że myślenie Świętochowskiego o prawidłach języka, 
jego możliwości, o skorupie formuł, które przyrastają do człowieka, jest bliskie 
świadomości modernistycznej. Autor Samego	w	sobie rozpoznaje tu „pałubiczną” 
istotę życia, fasadowość rzeczywistości i wyobrażenia o niej – ową „szklaną trumnę” 
wyobrażenia, żeby posłużyć się ulubioną kategorią Leśmiana. 

Wyrastająca z pnia angielskiej filozofii empirycznej formuła ludzkiej niezapisanej 
karty okazuje się utopią, którą celnie opisuje właśnie późniejsza formuła Leśmiana. 
Zostaje ona oczywiście w wersji Świętochowskiego przefiltrowana w duchu schopen-
hauerowskim i zyskuje ciekawy wymiar. Kategoria świata jako własnego wyobra-
żenia nie wystarcza, okazuje się nieczytelna i bezzasadna (niemająca rezonansu) 
w lekturze innych, bo przecież zewnętrzna lektura mnie jako tekstu czytanego przez 
innego wyznacza właśnie paradoksalnie profil mojej osoby. 

Oczywiście Świętochowski (pilny i wierny czytelnik Millowskiej refleksji o wol-
ności) nie zgadza się na taką formułę kondycyjności i świadomości. Jednak ujaw-
nia, a czyni to osobno, choć w duchu modernistycznej świadomości tożsamościo-
wej, jak niewiele znaczy się dla innych i że zawsze lektura innych jest przez nas 
wyprofilowana, nakładająca własne matryce, własny obraz rzeczywistości będący 
złudnym wyobrażeniem.

Dodatkowo – ważnym rozpoznaniem patronującym Samemu	w	sobie jest uświa-
domienie sobie determinującego działania przypadku, które to działanie określa rów-
nież tożsamość i kondycję człowieka. Warto tylko dopowiedzieć, że „przypadek” to 
często przywoływana przez Świętochowskiego kategoria znacząca (nie tylko w roz-
prawach z dziedziny moralności). Tyle że jest on także sprawcą uczuć i zdarzeń 
pozytywnych. Świętochowskiego finalna diagnoza ludzkiego stada (wyrosła prawdo-
podobnie z krytycznej lektury nietzscheańskiej) uświadamia, że najważniejsze oka-
zuje się znalezienie pełni. Tylko nie wiadomo, czy kiedykolwiek się ją znajdzie. 

Narratywistyczna formuła definicji, próba opowiedzenia siebie i własnej biografii 
wpisuje projekt Świętochowskiego w przestrzeń wspólnoty intelektualnej filozofii dia-
logu, filozofii poszukiwania tożsamości. Bo przecież te zapisy z lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych jakże bliskie są rozpoznaniom późnej Orzeszkowej z Melancho
lików, Chwil,	Przędz, Konopnickiej z Imaginy i cyklów włoskich (szczególnie Italii) 
– przy wszystkich różnicach (zwłaszcza formy tekstu). Ale ta modernistyczna z ducha 
świadomość podmiotowości (pokrewna projektom Irzykowskiego i Leśmiana) spo-
tyka też tekst Świętochowskiego z późniejszą powieścią Janusza Korczaka Dziecko	
salonu	(publikacja na łamach „Głosu” 1904–1905; wyd. książkowe 1906). Jej główny 
bohater, szukający przecież nieustannie języka wyrażenia siebie i świata, wyliczający 
(jak maszynka), kim nie jest i nie chciałby być, pozostawiony sam ze sobą, nie może 
się wysłowić, „wyjęzyczyć” (posługując się formułą bohaterów Próchna Berenta czy 
transpozycją Przybyszewskiego), więc zostaje mu powtarzanie – substytut mowy:
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Ja – to nie ja.
Ja – to katalog czytelni, fonograf kupiony na raty, z dokupywanymi coraz to nowymi 
sztuczkami, ja – to księgarnia; ja – to wszystko, co sobie kto życzy, byle nie taki  
ja  jednolity, taki, który wie, skąd, dlaczego i po co, taki ja świadomy siebie, swych 
dążeń, myśli czynów.
Ja – to Mickiewicz, Rozbicki, Żuławski i Laskowski; ja – to Gawalewicz i Żeroms-
 ki, Tołstoj i Rodziewiczówna, Bałucki i Świętochowski, Andersen i Przybyszewski, 
Nowaczyński i Klementyna z Tańskich Hoffmanowa. Ja – to „powieści polskie ory-
ginalne i tłumaczone” – z czterdziestu kopiejkami miesięcznie za dwie książki – 
i dwoma rublami kaucji7.

Podmiot wyznający w tekście Świętochowskiego niemożność znalezienia języka, 
by nie czuć jego balastu, niemożność bycia „tym, kim się chce”, rozmyślający nad 
sensem kondycji, bezradnie wyznaje, że jedyną przestrzenią tożsamości i pełni, 
potwierdzającej to, kim się jest, jest przestrzeń mentalna. Samotność i konfronta-
cja z własnymi myślami to gwaranty bezpieczeństwa. Nie uczestnictwo w jakiej-
kolwiek wspólnocie, ale projekcja własnych myśli, rozpisanie ich według własnego 
wzoru. Świętochowski wyraźnie ujawnia w cyklu tych opowiadań, że myśl jest 
jedyną formą bycia. Prawdziwą formą stanowienia o sobie, istotą bycia. Pomyśleć 
– dla Świętochowskiego – to powołać do istnienia. Pomyśleć – to już nazwać. Jakże 
nowatorska to świadomość narracji tożsamościowej. Nie tyle wypowiedzieć (i w ten 
sposób powołać do istnienia), ile w ogóle pomyśleć, choć myślenie jest językowe. 
To nie kartezjuszowska formuła, choć z niej wyrasta. Myśl wszak jest nieustannym 
przywoływaniem do istnienia. To metonimia człowieczeństwa świadomego. Oczy-
wiście – Heideggerowskie czytanie filozofii pharmaconu Platona i formuły zaczerp-
nięte z Hölderlina	 i	 istoty	poezji	mogłyby tylko być tu ciekawym i adekwatnym, 
choć dużo późniejszym dopowiedzeniem. Bohater Samego	w	sobie wyznaje:

Ależ ja jestem dziecinny, głupi, niewdzięczny przypadkowi, który mnie tu przywiódł! 
Miotam się, jak zwierz w klatce, której wszystkie ściany są otwarte. Przecież potrze-
buję tylko iść ciągle w jakimkolwiek kierunku, ażeby wydobyć się z tej puszczy i tra-
fić na jakąś drogę, która mnie zawiedzie – och! – z pewnością zawiedzie do ludz-
kiego stada. Otóż nie ruszę się, pozostanę tu, skoro znalazłem siebie, siebie całego. 
Tak, tu dopiero jestem Jakub Czarski, tylko Jakub Czarski, bez żadnych dodatków. 
Tam wyglądałem jak słup starego zamczyska, na którym byle kiep wycina lub wypi-
suje swoje nazwisko. Tu mogę zeskrobać z siebie te wszystkie napisy. Nie jestem ani 
kontrolerem kuponów, ani podwładnym Nadymalskiego, ani mężem ciała, owinię-
tego w jedwab, wełnę i len, a całującego mnie namiętnie w kieszeń, ani ojcem cia-
łek, stanowiących orkiestrę rodzinną, ani lokatorem Diamantenbarta, tylko Jakubem 
Czarskim. Nie – ja tu nawet nie jestem Jakubem Czarskim, bo mogę zapomnieć, że 
przed 30 laty zostałem ochrzczony i otrzymałem imię Jakub, że mnie spłodził Izy-
dor Czarski, a urodziła Tekla z Chmurskich. Tu mogę być bezimienny, bezżenny, 
bezdzietny, bez rodowodu, urzędu, paszportu, metryki, bez żadnych związków, tytu-
łów, opinii przyjaciół i wrogów, jak ten dąb, który nie nazywa się, nie jest zapisany 

7 J. Korczak, Dziecko	salonu, Kraków 1980, s. 49. 
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w żadnych księgach i nie określony w swych stosunkach do innych drzew. On jest 
coś, a ja ktoś – człowiek, oderwany od wszystkiego i wszystkich. (39–40)

Gdyby posłużyć się transpozycją tropów Ryszarda Nycza8 – w duchu podmioto-
wości modernistycznej, chciałoby się wpisać to pęknięte i oderwane „ja” bohatera 
Świętochowskiego, ale – co ważne i różnicujące – tutaj: pewne siebie (choć bez 
nazwy) w osocze modernistycznej wspólnoty ducha. Refleksja nad niemożliwością 
„samostanowienia” sobą i o sobie, bycie rolą, abiektem cudzych sądów, niemoż-
ność bycia stabilnym podmiotem, iluzoryczność każdego cudzego głosu – ujaw-
niają, że nie można uciec przed formą „bycia cudzym”, zafałszowanym, nazwanym 
– zawsze mylnie zresztą:

Pamiętam, wszedłem do pokoju, w którym siedział ojciec ze swym znajomym. Mój syn 
– rzekł do niego – uczeń trzeciej klasy. Ani słowa o mnie, tylko o tych, do których należę 
– o sobie i o szkole – jak gdybym sam przez się nie istniał. […] Dla sióstr byłem jedynie 
bratem, dla towarzyszów – kolegą, dla służby – paniczem. Kiedy wreszcie wyszedłem 
z uniwersytetu i rozpocząłem życie samodzielnie, zdawało mi się, iż zostanę uznany 
za istotę odrębną. Wkrótce jednak rzeczywistość potargała mi to złudzenie. (41)

Wieczna ucieczka od ról, imion, nazw – jest ucieczką do siebie. Transponu-
jąc formułę Nycza – rzec można – od formy „ja” pozorującego siebie w stronę 
„ja” pewnego siebie, które może się ukonstytuować jedynie w myśli. Paradoksalnie 
ta sytuacja pozwala na głębsze i intensywniejsze spotkanie z przestrzenią własnego 
wnętrza, z własną biografią myśli. W spotkaniu z innymi grozi człowiekowi utrata 
osobowości, stąd nieustanne poszukiwanie podmiotowości, poszukiwanie języków, 
by móc opowiedzieć siebie, choć wzorce opowiadania są wyjałowione, obudowane 
kostiumem wmówień. Utraciły bowiem znaczenia wszelkie kwantyfikatory. Święto-
chowski wyraża tu przekonanie, że dla innych znaczymy jedynie przez określenia, 
przez cudzy głos. To my jesteśmy opisywani, a nie my opisujemy siebie. Jesteś  my 
opowiadani, a nie opowiadamy siebie własnym głosem, dlatego bohater czuje obrzy-
dzenie do życia, kiedy wyznaje: „zamiast odzyskiwać, coraz bardziej traciłem osobo-
wość” (42). I chociaż Świętochowski nie przekreśla możliwości autodefi nicji (uważa 
wszak – jako uczeń Milla i Schopenhauera, że jest ona najważniejszym określeniem 
siebie), to wie, że w refleksji spotkania z innym ona nie znaczy. Błogosławieństwo 
„bezimienności i beztytułowości” możliwe jest dopiero za granicą, bo to przestrzeń 
obcowania z ludźmi, którzy nie wykorzystają w spotkaniu żadnej wiedzy nabytej 
i przeżytej, pod warunkiem, że jako ludzie jesteśmy podmiotem anonimowym:

W Hadze siedziałem tak bezimienny, jak każdy z serów, leżących tam na olbrzymich 
kupach. Byłoby mi tam lepiej, niż krabowi na dnie morza… gdyby…
Czyż ciągle mam cierpieć przy tym wspomnieniu? Czy nawet wtedy, gdyby niedoga-
szona przez śmierć iskierka życia roztliła się przypadkiem w moich popiołach i gdy-
bym po stu latach leżenia w grobie odzyskał na chwilę świadomość, a z nią pamięć, 
czy i wtedy to wspomnienie byłoby dla mnie boleścią? (44)

8 Zob. R. Nycz, Język	modernizmu, dz. cyt. 
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Pragnienie bycia samemu z własnymi myślami, oderwanie się od fantazmatów, 
pragnienie konfrontacji z wspomnieniami to dla Świętochowskiego podstawowe 
wyróżniki spełnienia. Ale i wyróżniki kondycji. Elementy predyspozycji do właści-
wej oceny siebie i rozpoznania prawideł własnego myślenia. Tyle że samo pragnie-
nie woli i „chcenia” (44–45) nie wystarcza. Chęć bycia tylko (i przede wszystkim) 
anonimowym człowiekiem, uwolnionym z przymusu konwenansu, stopni, koli gacji, 
ról staje się powodem eskapistycznej strategii, ucieczki od „znanego”, powszedniego, 
nazywającego w przestrzeń nieznanego:

Posiadam narodowość, nazwisko, tytuł – wszystko, co potrzebne dobrze zaregestro-
wanemu obywatelowi kraju; ale ponieważ w tych przydawkach zewnętrznych ginie 
moja wewnętrzna istota, o którą nikt nie pyta, zapragnąłem więc przez kilka mie-
sięcy żyć śród ludzi obcych tylko jako bezimienny człowiek. (48)

Bezimienność jednak nie oznacza bycia człowiekiem bez właściwości. Podsta-
wowe właściwości pielęgnowane są właśnie w odosobnieniu, samotności i są pro-
jektem myśli – jedynym, pewnym i trwałym. Weryfikowanie ich w rzeczywistości, 
w relacji z innymi wcale nie przynosi spełnienia, okazuje się bowiem, że nałożone 
przez stereotyp i konwencję ramy rozbijają indywidualną podmiotowość: 

Dusza stara nosi już na sobie skorupę żółwia, której ani rozbić, ani zrzucić nie może. 
Sądzę zaś, że wszyscy ludzie lepsi bodaj raz w życiu uczuwają chęć ukazania się 
innym bez przypadkowych osłonek. Czemuż by człowiek miał posiadać mniej dumy, 
niż orzech, który wyłuskuje się z zielonej powłoki i twardej łupiny, ażeby w ziemi 
kiełkować? Człowiek, ukrywając w takiej łupinie różnych nazw i tytułów swoje jądro, 
nie tylko często je skazuje na zeschnięcie, ale obrzydza się innym. (49)

Stąd postulat bycia przede wszystkim człowiekiem i idea uniwersalnego języka, 
spełniającego taką rolę akulturacyjną i wspólnotową, jak niegdyś łacina. Taki język 
służyłby spotkaniu ludzi, którzy nie czuliby się obciążeni balastem narodowej ety-
kiety i sygnaturą „made in…”. Powszechny jeden uniwersalny język – podyktowany 
oczywiście potrzebą komunikacji, ale przede wszystkim zatarciem różnic pochodze-
nia, mógłby zniwelować naznaczoną stereotypem świadomość ludzi (niewolników 
wyrazów, słów, znaczeń):

– Czyż więc nie lepiej, ażeby nie arystokrata z demokratą, Niemka z Francuzem, ale 
człowiek rozmawiał z człowiekiem? Volapük wyśmiano, a jednak tkwi w nim wielka 
idea. Język powszechny pozwoliłby ludziom zataić swoje pochodzenia. Kiedyś był 
nim łaciński – i wtedy studenci najrozmaitszych narodowości w Padwie lub Pradze 
stanowili jak gdyby jedną rodzinę. Dziś dzielą się na związki, kółka, stowarzysze-
nia narodowe – i szczerzą do siebie zęby jak psy z różnych bud. […] Gdyby przy-
najmniej, spotkawszy się gdzieś daleko, zaczęli wzajemnie widzieć w sobie ludzi. 
Volapük by to sprawił. […]
– Europejczycy tak dalece się zmieszali i upodobnili, że bez pomocy nazw nie zdołaliby 
podzielić się na szczepy. Zresztą pojmuję i uznaję wstręt rasowy, jeżeli jest uczuciem 
szczerym, naturalnym, niewzbudzonym sztucznie, jak odraza ptaka do ryby. (50)
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Największą przyczyną nieświadomości własnej podmiotowej kondycji jest nie-
wola językowa. Nieuświadomienie sobie, że język jest przestrzenią, w której pro-
jektujemy świat, myślimy o nim, stwarzamy do istnienia, grozi porażką świado-
mości i porażką istnienia. Nie ma wyjścia poza język – mówi Świętochowski. Nie 
można uciec poza ramy formy językowej. Ta perspektywa przymusu językowego 
obrazu świata jako percepcji nieświadomej i koniecznej okazuje się jedyną niewolą 
człowieka. Ponadto – wywierającą wpływ hipnotyzujący. Niebezpieczeństwo (owa 
hipnotyczność) językowych kwalifikacji, formuł, znaczeń, powoduje, że myślimy 
cudzym obrazem świata:

Gdy usłyszą: to jest książę – zaraz dostrzegają wytworność, to szewc – zaraz ude-
rza ich ordynarność, to Włoch – zaraz czują żar temperamentu, to Żyd – zaraz prze-
czuwają szachraja. Niech by zataili przed sobą te nazwy i spróbowali je odgadnąć, 
szewc zostałby uznany za księcia, a Żyd za Włocha. (50)

Świętochowski podkreśla jednocześnie, na czym polega paradoks maski, który 
okazuje się wartościowym i pożądanym. Nieświadomość „siebie” – wedle autora 
Samego	w	sobie – może okazać się konstruktywna, bo z tajemnicy nierozpozna-
nia „ludzi bezimiennych” (52) i niewiedzy o sobie (jako wypadkowej funkcji, 
parametrów, znaczeń zapisanych w książeczkach legitymacyjnych) rodzi się prze-
cież prawdziwa miłość. Tyle że koncept tekstu – sprawnie wyzyskany w koń-
cowej demis  tyfikującej puencie, potwierdza iluzoryczność formy „odosobnie-
nia”, formy nieobciążonej znaczeniem i kontekstem. Nie ma bowiem ucieczki od 
formy językowego obrazu świata i formy zaprojektowanego wyobrażenia o świe-
cie i sobie:

Tajemnicza zasłona, która otaczała nasze szczęście, przedarła się. Już wiedziałem, 
że jest mężatką, Żydówką polską, pewnie warszawianką. Żydówka? Natychmiast 
obskoczyła mnie cała gromada przesądów, uprzedzeń, od dzieciństwa nabywanych 
wstrętów, ohydnych postaci – wszystko to krzyczało, drwiło, szydziło ze mnie pie-
kielnym chichotem. Uciekam – a ta kocia muzyka za mną. (53)
W dwa miesiące przeczytałem doniesienie o jej śmierci.
Kto ją zabił? Choroba, czy ja? Kto nasz związek rozerwał? Straszne, nielitościwe 
wiedźmy i zmory społeczne, czy ja? Duchu jej, który mnie ciągle nawiedzasz i patrzysz 
na mnie swoim smutnym wzrokiem, odpowiedz! Dotąd nie jestem pewien, czy cierpi 
moje serce, czy też sumienie. Kochałem i chciałem za mało!
Słyszę wołania.
– Panie Jakubie! Panie Czarski! Panie kontrolerze! Mężu! Ojcze! 
– Jestem tu – idę, idę!
– Brzmij lesie moimi tytułami, ale milcz o moich myślach i uczuciach. (54–55)

Z tej końcowej formuły Samego	w	sobie (wędrówki, którą prowadzi podskór-
nie cicerone Świętochowskiego) wynika opowieść Moja	 głowa, będąca efektem 
przefiltrowania schopenhauerowskiej perspektywy wyobrażenia i iluzji form bytu, 
ujawniających „zwierciadlaną” strukturę widzenia, niemożność ucieczki od formy 
jako konstruktu świadomości:
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W bogatej spuściźnie skłonności i uzdolnień, jaką człowiek, przychodząc na świat, 
otrzymuje po swych wszystkich przodkach, zdaje się, brak dotąd instynktownego 
ograniczania swojej swobody. Dziecko ją lubi, może bardziej nawet, niż ci wszyscy, 
którzy za nią życie poświęcają. Ile ono cierpi przy każdym uderzeniu się o twardy 
warunek bytu, przy każdym wciśnięciu się w konieczne jego formy!
Zobaczyło w zwierciadle swoją postać – biegnie do niej z uśmiechem i gdy chce 
pocałować własne odbicie – rozbija kosztowną płytę szklanną. (59)

Rozmyślania nad powinnościami, zakazami, koniecznościami uwiadamiają, 
że dobroczynny skutek cywilizacji to pozór, a perspektywa rousseauańska potwier-
dza tylko niemożność powrotu do formy pierwotnej, do formy przedustawnej, 
spoza jakiegokolwiek protokołu. Stąd przynależność do ucywilizowanych członków 
rodzaju ludzkiego okazuje się przynależnością do grupy niewolników. Obowiązki, 
jakie nakłada cywilizacja, wyliczane tu przez bohatera: krochmalenie kołnierzyków, 
noszenie krawata, dobry ton, grzeczne kłamstwa, tradycyjny obyczaj i inne prawa, 
na których opiera się ustrój społeczeństwa, powodują zanik woli i ułomność wolun-
tarystycznego, nieobciążonego wmówieniem myślenia. Melancholiczna refleksja 
nad formą istnienia i nad formą dziedzictwa cywilizacji ujawnia, że jedyną prze-
strzenią wolności i realizacji woli (w pełnej formie) jest przestrzeń myśli:

Więc nie ma na kuli ziemskiej takiego kącika, takiej krainy, w której by człowiek 
mógł zachować całą swoją wolę, być zupełnie sobą? Gdy mnie najmocniej osłaniał 
cień tej zagadki, błysnęła przede mną myśl, która oświeciła jaskrawo moją naiwność: 
przecież owa pożądana kraina jest, jest bliżej, niż wszystkie prawa, unieważnione 
wszystkie zakazy, tam tylko panuje taki kącik… Gdzie?
W mojej głowie. […] Znalazłem na świecie maleńki zakątek, w którym mogę ciągle 
przebywać i który mi zapewnia wszelkie warunki osobistej swobody. (64)

Przestrzeń ta uwalnia z opresji obecności w obowiązujących relacjach, z opresji 
przynależności politycznej, ponadto z – nakazów, zakazów, prawomyślności i pra-
wowierności:

Słowo publiczne tylko do pewnego stopnia dopuszcza otwartość oraz nazywanie rze-
czy i osób po imieniu. Dlatego często musimy milczeć lub półsłówkami zdradzać nasz 
gniew, oburzenie, wzgardę wobec najohydniejszych widoków. […] Zwłaszcza śmierć 
jest ową królewską wodą, rozpuszczającą najtrwalsze grzechy. Umarł – to znaczy 
był uczciwym i zasłużonym. Przypomnę jego winy? Nie wolno. Dopiero w głowie 
mojej mogę mu wrzucić wszystkie brudy do trumny. (67)

Oczywiście taka perspektywa może budzić lęk. Można tu dostrzec anarchistyczne 
rozumienie świata i jego prawideł, ale Świętochowski wyraźnie zaznacza, że cho-
dzi tu o konstruktywne projekty świadomościowe. Chociaż naznaczone Millowską 
kategorią indywidualizmu i wolności od innych, to przecież granice tej wolności 
pilny czytelnik autora On	Liberty wyznacza jako granice drugiej osoby. Wszak tam 
się kończy moja wolność, gdzie zaczyna się wolność innego, a zamknięcie we włas-
nym świecie/wnętrzu/głowie (formuła prosto z finału Dumań) jest jedynym pew-
nym gwarantem tożsamości: 
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Bo przecie chociażby on [Prusak zatrzymujący za brak wizy konsularnej w Otło-
czynie – dop. mój – D.M.O.] mnie związał i wsadził do kozy, nie skrępowałby i nie 
uwięził mojej myśli, nie zawiesiłby swobód mojej głowy, gdzie jestem jedynym 
panem włas nej woli. […] W mojej głowie wypowiadam głośno i szczerze istotne 
przekonania i uczucia, chodzę bez krawata i krochmalonych kołnierzyków, sądzę 
ludzi i rzeczy bez obłudy. Przymus tam żaden nie istnieje – niepotrzebny. Ach, ilu 
i jakich doznaję wtedy przyjemności! (65)

W finalnym zwrocie podmiotu do czytelnika, opowiadającemu swą historię, kryje 
się ukryty postulat uświadamiający. Nazwanie tej przestrzeni świadomości myśli „kra-
ikiem” (68), którego się jest nieograniczonym panem, wyraża sugestię, że doświadcza-
nie bezwzględnej swobody możliwe jest tu zawsze. Można metaforycznie powiedzieć 
w duchu tekstu, że każdy człowiek okazuje się monadą z pootwieranymi oknami uła-
twiającymi filtrowanie siebie i innych. Okna te służą oczywiś cie perspektywizowaniu 
i dystansowaniu. Wydawałoby się, że są zamknięte na świat. Jednak Świętochowski 
sugeruje w tej swoistej mikrostrukturze monadologicznej możliwość również takiej 
interpretacji, która pokazuje możliwość kontaktu ze światem i innymi, tyle że – ten 
może być przerwany w każdej chwili, jeśli tylko poczuje się zagrożenie wolności. 
Dlatego też następuje łączliwość instancji nadawczej i odbiorczej – spajająca porządki 
doświadczeń w jednej przestrzeni myśli poprzez bezpośredni zwrot:

Jak widzisz czytelniku, posiadam rzeczywiście kraik, którego jestem nieograniczo-
nym panem, gdzie korzystam z bezwzględnej swobody, dokąd nie zdoła przedostać 
się żadna obca siła, żaden nakaz, żaden przymus. Czego pragnę – to mam, co chcę 
– to robię, co wyznaję – to głoszę. A pomimo że wola moja nie ulega tam skrępowa-
niu, nikomu nie szkodzę. To moje królestwo bowiem jest odcięte od reszty świata, 
wyosobnione, opasane nieprzebytym murem, nie wiąże się z innymi, nie wkracza 
w ich prawa. […] Czy sądzisz czytelniku, że tylko moja głowa być może takim 
swobodnym schroniskiem? Urządź odpowiednio swoją, a będziesz w niej żył rów-
nież wygodnie. Powinieneś zaś to zrobić, gdyż głowa jest dziś jedynym przybytkiem 
szczerej woli. (68)

W tej perspektywie konstruktywnego i zbawiennego zamknięcia w sobie odczy-
tać wypada specyficzny (i mistrzowsko konstrukcyjnie zrealizowany) zapis nar-
racyjny w Klubie	 szachistów9, którego koncept fabularny ma znamiona gry jako 
zadania. Tekst, składający się z czterech całostek, to rozpisany na głosy dialog, ale 
dialog specyficznie wyprofilowany. Dopuszcza on początkowo do wypowiedzi głosy 
w pierwszej osobie liczby pojedynczej:

Wszystkie te opisy – zauważył prezes – zdradzają zbyt widocznie podstęp. Idea naszego 
stowarzyszenia zaczęła już przesiąkać na zewnątrz, przez tajemnicę… Coraz mniej 
ludzie wierzą, iż tworzymy klub szachowy, i usiłują przeniknąć do prawdy. (222)

9 Korzystam tu celowo z wydania Kubackiego, uwspółcześnionego i edytorsko opracowanego. 
A. Świętochowski, Pisma	wybrane, t. 1 (Obrazki	 powieściowe), wybrał i wstępem poprzedził 
W. Kubacki, Warszawa 1951. 
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Sprawdzalność prawdy w doświadczeniu, rozpoznanie jej i weryfikacja podczas 
empirycznego doświadczenia – to kluczowy dla Świętochowskiego model rozumienia 
jej istoty. Ujawnia on, że prawda, która nie jest jedna, nie jest ostateczna, nie należy 
do głosu obiektywnego, do głosu narratorskiego – jeśli chcieć odnieść się do katego-
rii instancji nadawczych tekstu. Warto od razu dodać, że ze strony czysto formalnej, 
prawideł konstrukcyjnych zapisu, ten zabieg – przekonuje i uzasadnia słuszność tezy 
– która patronuje całościowemu rozpoznaniu Tragikomedii prawdy: prawda objawia 
się w pojedynczym głosie, jest tym głosem. A paradoksalna formuła jej pozornej 
heterogeniczności (tragikomedia) – określa tylko jej właściwy charakter. 

To nie instancji narratora/nadawcy przynależy wyrokowanie i dopowiedzenie, 
ale jednemu z bohaterów – jednemu z głosów opowieści, subiektywnemu językowi. 
Jednemu z wielu. Językowi/głosowi, który podlega sprawdzalności. Ta wielość gło-
sów (przywołań) ma tylko potwierdzić tezę, że prawda objawia się i realizuje każ-
dorazowo, każdy rozumie ją inaczej. Prawdzie przynależy perspektywa oglądu. Jest 
zatem interpretacją. Choć ma być dla wszystkich ta sama, to jest jednak zależna od 
naszej świadomości, stąd jej postulowana obiektywność, ale ukazana dzięki pers-
pektywie oglądu.

Platońsko-schopenhauerowska perspektywa tylko w części okazuje się słuszna. 
Świętochowski buduje bowiem swój własny „świat prawdy”. Ma świadomość, że 
jest ona weryfikowana z różnych perspektyw, jest poddawana ocenie, procedurom 
sprawdzającym jej sensowność. Stąd wielogłosowy trzon opowieści. Tekst rozpo-
czyna się od poszczególnych głosów – nakładających się na siebie:

– Nawet przypuściwszy, że te wyznania są szczere – odezwał się jeden z członków 
– nie dają one nam żadnej wartości psychologicznej. (222)
– Oba zaznaczone względy – rzekł prezes – są tak ważne że nie możemy ich ani 
chwili tracić z uwagi i musimy czynić wszystko, co tylko zabezpieczyć zdoła inte-
res członków stowarzyszenia i jego cel. (222)

Budowanie napięcia możliwe jest dzięki zastosowaniu enigmatycznych struk-
tur, zawieszaniu, ciągłym przemilczeniom (formalnie obecnym w postaci wielo-
kropków):

Inna sprawa z wami. Gdyby jakikolwiek nicpoń odkrył tajemnice waszego życia… (222)
– Ja dostałbym się między dwa zębate koła – zawołał tęgi brunet, który mógłby bar-
kami most podpierać. (223)
– W potrzebie ty mógłbyś przenosić rzeźnikom ćwiartowane woły – szepnął nikły 
blondyn z cerą i postacią wyssanego szparaga – ale co ja bym zrobił, gdyby mi moja 
piekarka wypowiedziała miejsce męża? (223)
– Nędza, pięść, kij, sztylet, diable pazury, wszystko to są żądła i ukłucia komarów 
w porównaniu ze straszną chłostą, przez jaką przepuszcza mężczyznę kobiecy język 
– mówił siwawy i podmarszczony męczennik. […] Najcięższe plagi wlewają otuchę 
nadzieją, że się kiedyś skończą, a jej gadanie nie kończy się nigdy. (223)

Zbieranie głosów i tworzenie specyficznego ich katalogu, dodatkowo fizjogno-
mika postaci (która też kunsztownie oddaje rozpoznania czujnego charakterologa, 



96 Rozdział I – W przestrzeni języka. Porządek rozpoznań

o czym pisała Agnieszka Janiak10), wyraźna niedialogiczność uczestników, ujaw-
niają, że wspólnego języka tu nie ma. Jest zastąpiony przez mieszaninę głosów (czę-
sto utkaną w aforystycznej formie), w związku z tym najważniejszą powinnością 
poszukiwacza jest ostrożność:

Artretyzm, ból zębów, rak, astma, wszystkie choroby dają swym ofiarom przerwy 
wytchnienia, tylko język kobiecy nie ustąpi ani chwili. Nie to mnie przeraża, że moja 
żona mogłaby się czegoś dowiedzieć, ale to, że uzyskałaby przypływ do olbrzymiego 
potoku swej mowy. (224)

Od początku tekstu pojawiają się jednak przesłanki sugerujące zagadkowość 
i wpisaną weń tajemnicę. Konstrukcja tekstu przypomina grę w szachy, intelektu-
alną  przygodę, wędrówkę z myślą i ku myśli po szachownicy słów i szachownicy 
tajemnicy. Mówi się tu o rozmowie, ale jej prawidła są zakłócone, jakby celowo, 
to rozmowa na wspak. A przecież Świętochowski – znawca oratorów starożytnych, 
Cycerona szczególnie, znawca erystyki starożytnej i tej Schopenhauera, celowo sto-
suje taką formę:

Podczas tej wymiany obaw twarze obecnych wykrzywiły się cierpieniem, do któ-
rego przyczepiły się i natychmiast odpadały sztuczne uśmiechy. […] Pod wpływem 
bowiem rozmowy nie tylko zbudziły się i szarpać ją zaczęły uśpione wspomnienia, 
ale uświadomiła się jasno ta pewność, że nikt nie był wyłącznym posiadaczem i stró-
żem swej bolesnej tajemnicy, lecz powierzył ją innym, którzy przez nieostrożność 
lub złą wolę oddać ją mogli na łup całemu światu. (225)
– Naprzód dlatego, że jeżeli nasze stowarzyszenie założyliśmy nie dla bezmyślnego 
przyglądania się sobie, lecz dla nauki, to musimy się starać o jak najobfitsze zbie-
ranie dla niej materiału.
– Mamy go już dosyć.
– Ona nie zna «dosyć». (226)

Lektura ustępów życiorysów ponadto uświadamia, że kategoria szczerości (zapi-
sanej w spowiedzi) rozmija się z obecnym jej rozumieniem. Nie jest możliwa jako 
wyróżnik człowieczeństwa, ale przez to także traci zapis narracyjnej tożsamości, 
poddawanej w wątpliwość. Oczywiście formuła spowiedzi to kolejny przykład mono-
logu, formy solilokwium, przykład struktury wypowiedzi subiektywnej:

Przysięgam z całą szczerością (…), że jakiś szatan tkwiący w moim organizmie porwał 
mnie przemocą i unurzał w grzechu, że ani na chwilę nie straciłem świadomości sro-
moty mojego czynu, że spełniwszy go byłbym się zgodził na pokutę w ciele najnędz-
niejszego zwierzęcia, aby tylko on nie istniał i pamięć o nim znikła. (228)

Podstawowym motorem napędzającym fabułę (ale i elementem wyraźnym samej 
warstwy narracyjnej) jest gra. Okazuje się, że wszyscy grają komedię przed Urbinem, 

10 A. Janiak, Fizjonomika	w	prozie	Aleksandra	Świętochowskiego [w:] Świętochowski	i	rówieś
nicy: Kotarbiński,	Urbanowska,	Zalewski.	Sesja	w	150.	rocznicę	ich	urodzin, Zakopane, 4–6 maja 
1999, red. nauk. B. Mazan i Z. Przybyła, Częstochowa-Łódź 2001, s. 89–96. 



Porządki narracji 97

„którą on teraz miał przejrzeć zza kulis” (232). Ta loża masońska klubu szachistów 
ma na celu zakrycie rzeczywistej działalności klubowiczów. Praca zaś polega na 
zebraniu „ze szczerych” spowiedzi członków materiału psychologicznego pozwa-
lającego rozwikłać zagadkę dwoistości natury ludzkiej. Pytanie o przyczynę „zbo-
czeń” rysuje dwie perspektywy: tkwiące w organizacji bądź w osobnej chorobie woli, 
w warunkach życia. Woluntaryzm Świętochowskiego zbliża się do Świata	jako	woli	
i	przedstawienia, ale też do Wundtowskiego rozumienia, które ten umieścił w swojej 
obszernej Etyce (której odpowiednie fragmenty przywołam w III rozdziale, pisząc 
o etykizującym projekcie Świętochowskiego). Mówi się o wychowaniu i wpływach 
uszlachetniających, które mają pomóc w rozumieniu reguł moralnych i ich wartości. 
Pytanie o powstawanie woli towarzyszy refleksjom na temat obłudy ludzkiej i pró-
bom woluntarystycznego eksperymentowania z sumieniem. Stąd powstaje projekt 
założenia nowego klubu: 

w którym by członkowie wynajdywali sposoby przerabiania ludzi uczciwych w teo-
rii, a niemoralnych w praktyce na skończonych łotrów, podłych w woli i w czy-
nie, jednolitych. Dla ogółu, dla świata, wszystko jedno, czy mu wyrządza krzywdy 
ideolog, czy nicpoń, a przynajmniej ci nicponie będą szczęśliwi, bo się uwolnią od 
wewnętrznego rozdwojenia i rozdźwięku. (236)

Przekształcanie, manipulowanie pragnieniami człowieka i jego naturą ujawniają 
ponadto miałkość reguł moralnych. Świętochowski wyznacza tekstowi Klubu	sza
chistów również rolę papierka lakmusowego dla całego korpusu cyklu, sprawdzają-
cego człowieczeństwo w doświadczeniu, człowieczeństwo – co ważne – rozumiane 
jako zadanie. Ten swoisty humanizm rozumiejący, ale i wątpiący – bliski antropolo-
gii humanistycznej Diltheya, potwierdza, że człowiek jest osią refleksji dla Święto-
chowskiego, stąd nieustannie nakazuje, przypomina, przywołuje, bada, rozpoznaje, 
poucza. A przecież jest świadomy, że tak trudno wykrzesać z człowieka „iskierkę 
prawdy” (237), tak trudno cokolwiek napisać, żeby nie było to zafałszowane, stąd 
nieustanny lęk (mimo kategoryczności i krytycznej diagnozy) o człowieka. Świę-
tochowski w Tragikomedii prawdy (i w całej twórczości) prowadzi taki nieustanny 
dialog z człowiekiem i o człowieka:

Ze wszystkich woni najlotniejszą, ze wszystkich dźwięków najdonioślejszym, 
że wszystkich świateł najdalej promieniejącym – jest plotka. […] Śród przedmio-
tów wiedzy najciekawszym jest dla człowieka człowiek. Od czasu do czasu napada 
nas chęć przeniknięcia tajemnic słońca lub księżyca, roślin lub wulkanów, ale najs-
tarszym i najgorętszym pragnieniem naszym jest chęć przeniknięcia tajemnic ludz-
kich. (237)

Aforystyczna struktura refleksji sprzyja także takiemu uogólnieniu. Spina i „roz-
puszcza esencję” ludzkiego doświadczania siebie w miniaturze. Uniwersalizacja 
prawd życiowych (nie tylko dzięki stosowaniu formy aforyzmu) możliwa jest poprzez 
zastosowanie zmiany pozycji narracyjnej – zmienia się na bezpośrednią do „ty: 
(2. os.) – służąc generalizacji. Prawda i rzeczywistość są względne w zależności 
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od tego, kto patrzy i ocenia, choć oceny te często oparte są na mylnym i błędnym 
przeświadczeniu wynikającym z plotki jako normotwórczej formy stanowienia: 

Jest to zwykle garść kurzu, schwytanego w powietrzu około kogoś, i rzucona potem 
w oczy innym. Albo jest to twór, który posiada czujny węch, a bardzo stępiony wzrok. 
Zwęszy on coś szybko, ale nie dosłyszy wszystkiego, a nie dostrzeże czasem takich 
dowodów, które same rzucają się w oczy. Niepodobna zaprzeczyć, że plotka daleko 
bardziej dogadza ludzkiej ciekawości niż złości. Ona nie zawsze bywa potwarzą, 
najczęściej informacją. (238–239)

Uruchamia ona funkcjonowanie paradoksu związanego z pragnieniem prawdy, 
ale i pragnieniem gry ze sobą samym (mentalnej gry w szachy):

Wtedy kiedy najbardziej kłamią i najzawzięciej roznoszą plotki, chcieliby dotrzeć 
do prawdy. (239–240)

Gra z samym sobą, intelektualna gra z prawdą o sobie samym, o własnym sta-
nowieniu – potwierdza paradoks jej działania. Odsłania on bowiem najważniejszy 
wymiar człowieczeństwa – pogodzenie się ze sobą, zgodę na siebie i rozpoznanie 
tego, co prawdziwie moje, a co nie jest wmówieniem, cudzym konstruktem myśli 
i cudzym wyobrażeniem. Choć wyobrażenie wydaje się fałszywe, bo cudze, przeko-
piowane i często zapośredniczone – a ten sposób ujawnia kolejny ukryty paradoks, 
jak u Wilde’a  w jego miniaturach, sztukach i opowiadaniach. Dlatego gra z samym 
sobą w szachy jako metafora kondycji „samego wśród ludzi” (żeby posłużyć się 
adekwatną formułą Brzozowskiego) – pomocna jest (jak lustrzana perspektywa), by 
spojrzeć na siebie, by rozpoznać własną prawdę. Tyle że metafora lustrzanej rzeczy-
wistości weryfikującej to za mało. Potrzebna jest tu bowiem nieustanna wędrówka 
logiczna myśli, po meandrach szachownicy ludzkiego umysłu, by z jednej strony 
znać ruchy zero-jedynkowej formuły, ale pamiętać także, kiedy należy wyciągnąć 
asa z rękawa i zamatować przeciwnika – najczęściej siebie, choć to sytuacja nie-
bezpieczna, bowiem: 

Są ludzie okrutne maszyny i są ludzie nieostrożne dzieci. (244)

Dlatego też wojna szachowa z samym sobą wymaga długich studiów i umiejęt-
nego pogodzenia duchowego rozdwojenia się, „bo trzeba być jednocześnie swoim 
sprzymierzeńcem i wrogiem” (241). Okazuje się także, że zagrożeniem może być 
nuda. To niebezpieczeństwo dla myśli:

Każdy człowiek niezadowolony lub nieszczęśliwy oczekuje swojego miejsca. Otóż 
i ja wyglądam mojego. […] Cierpienia serca bowiem są daleko dotkliwsze niż cier-
pienia mózgu; (…). (246)

Pytania warunkujące tożsamość i identyfikację, zgodę na to, by być sobą, wyka-
zują (myślę, że uświadomione przez Świętochowskiego i tym bardziej ciekawe) 
podobieństwo do dylematów etycznych św. Pawła o czynieniu zła i chceniu dobra, 
jakkolwiek o podobnej intencjonalności, to innym jej efekcie. Dylematy Urbina 
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(nie bez znaczenia można wskazać na uniwersalność wpisaną w etymologię imie-
nia) opierają się na pragnieniu wolności i szczerości, chęci pozbycia się balastu 
formy obciążającego sumienie. Czystość sumienia to nieusuwalny wyróżnik spo-
koju moralnego i osiągnięcia pełni. Cnota szczęśliwości i czystego sumienia (jakże 
pokrewna starożytnym dewizom ze szkoły Marka Aureliusza i Seneki, komponen-
tom tożsamościowego projektu Świętochowskiego – którego fenomenowi poświęca 
przecież później cykle wykładów w Towarzystwie Kultury Polskiej), pozbycie się 
hipokryzji i obłudy – to niezbędne czynniki, by móc projekt oparty o redefiniowa-
nie kategorii wolności wpoić w życie: 

«Jeżeli mam tak rozdwojoną naturę – rozmyślał – że ciągle robię to, czego robić 
nie chcę, jeżeli wola moja niezdolna zapanować nad moimi popędami, to może 
mnie uleczy jakaś wielka awantura, wielkie szczęście lub nieszczęście, które weź-
mie mocną ręką za kark i pchnie w pewnym stałym kierunku. Niech mnie kto zbije, 
zelży, sponiewiera, zniesławi, zgodzę się na wszystko, abym, wreszcie kiedykolwiek 
miał prawo powiedzieć sobie: takim jestem, takim być chcę! Chociażbym nawet miał 
być złodziejem!...» (248)

Koncept rozwiązania sytuacji (podobny do rozwiązania rodem z tragedii antycz-
nej), poprzedzony formą rozpoznania sytuacji (anagnorisis) jest tylko konsekwencją 
wszelkich wcześniejszych ruchów i posunięć na szachownicy mentalnej (tu: moral-
nej). Oto Iza dowiaduje się, kim jest jej ojciec. Proste, banalne rozwiązanie, któremu 
towarzyszy również prostota środków językowych, jak ostateczny ruch na szachow-
nicy, podsumowany aforystycznym paradoksem epistemologicznym:

Nazajutrz klub szachistów rozwiązał się ku wielkiemu zadowoleniu wszystkich człon-
ków. […] Urbin dotąd rozmyśla i pisze ciekawe dzieło o dwoistości natury ludzkiej, 
a stary Radek powtarza machinalnie przy każdej sposobności: 
– Źle wiedzieć i źle nie wiedzieć. (254–255)

Świętochowski, miłośnik gry w szachy (którą uprawiać będzie w Go łotczyźnie 
z zaprzyjaźnionym księdzem), zaprasza do szachowej wędrówki myśli swego czytel-
nika, wpisanego potencjalnie w prawidła nadawacze tekstu, określające jego osobę 
jako potencjalnego partnera gry. Gry w życie, w konstruowanie świata, w językowe 
prawidła jego istnienia. Ale też przestrzega przed konsekwencjami gry (szczegól-
nie gry z myślą). Tyle że hazard z życiem i o życie (i wie to doskonale autor Here
zji	 i	paradoksów), gra ze światem o świat, gra z prawidłami języka (przypomnieć 
tylko wypada, że w Dumaniach nie gra z językiem, w przeciwieństwie do strategii 
Irzykowskiego) i o prawidła konstrukcyjne, wreszcie – gra z samym sobą o siebie 
– stanowi fundament sprawdzalności pojęcia człowieczeństwa, a „szachy  literackie” 
(przywołując formułę Jana Jakóbczyka z jego książki o Irzykowskim11) stają się dla 
– literata, stylisty, konstruktora, myśliciela metonimią usensawniania świata i wła-
snego o nim wyobrażenia, nie tyle „żłobienia, co przebijania myślą” jego meandrów. 
Ta formuła zaczerpnięta z ostatniego opowiadania całego cyklu (Ona) spinająca 

11 J. Jakóbczyk, Szachy	literackie?	Rzecz	o	twórczości	Karola	Irzykowskiego, Katowice 2005. 
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dotychczasowe refleksje Świętochowskiego, potwierdza świadomość wyobrażenia 
świata i gry o świat w języku, który okazuje się 

mieczem, którym bronisz dostępu do swej duszy złodziejom i mordercom, a którym 
z przyjaciółmi, zwłaszcza gdy ona jest pusta, obierasz spokojnie kartofle na pokarm 
codzienny. (128)

Potwierdza również świadomość fikcjonalności naszej percepcji i aksjologicz-
nych znaków. Aneta Mazur, zwracając uwagę na podobieństwo myślowe Vaihingera 
i Świętochowskiego (z Tragikomedii prawdy) pisała w kontekście Źródeł	moral
ności Świętochowskiego: 

fanatycznie przywiązany do wartości prawdy, wyczulony na relatywizm poznawczy 
Świętochowski wykazywał wręcz obsesję iluzjami ludzkiego umysłu i często formu-
łował myśli bliskie fikcjonalizmowi…12.

Poprzez językową formę wyobrażenia możliwe jest również przeniesienie wyobra-
żenia (odciskające się jak fotografia) w umyśle i duszy. Ona, będąca transpozycją 
mitu platońskiego o dwóch połówkach, ujawnia jednak złudny i mało przekonujący 
charakter mitu. Wynika on z niemożliwości „dopasowania” wyobrażeń, stanowi też 
niezwykle cenne dopowiedzenie dotychczasowych rozważań o prawidłach wędrówki 
myśli. Dopełnia bowiem ten obraz o kategorię wyobrażenia, którą otrzymaliśmy od 
natury (131) w celu jej opisania i odtworzenia:

Kochać można tylko obrazy ludzi, ale nigdy ich wnętrzności, kochać można jedy-
nie kobiety, wyrwane ze stosunków rzeczywistych, bez nazwiska, bez rodziców, bez 
religii, bez narodowości, bez wszystkiego, same, wyjęte z ram, od których na nie 
czasem cień pada. (133)

Zdekodowanie ostatniego paradoksu i powrót do punktu wyjścia. Świętochowski 
zdaje się mówić: gra zaczyna się od nowa.

3.2. Obrazki powieściowe – pograniczne małe formy narracyjne

Co	do	formy,	bywają	krótkozdaniowe	i	długozdaniowe,	gramatyczne	i	niegramatyczne,	
przecinkowane	i	kreskowane,	małe	i	duże.

Aleksander Świętochowski13

12 A. Mazur, „Ludi	bene	 fundati”?	Dylematy	etyczne	w	„Tragikomedii	prawdy”	Aleksandra	
Świętochowskiego [w:] Etyka	i	literatura, pod red. E. Ihnatowicz i E. Paczoskiej, Warszawa 2006, 
s. 56. 

13 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], „Prawda” 1888, nr 11. Cyt. za: Lv, t. 1, s. 670. Święto-
chowski tak określa nowelę, kiedy poddaje refleksji jej realizacje przez ówczesnych grafomanów 
i zderza to z geniuszem nowelistycznym Konopnickiej. 
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Forma obrazków powieściowych, którą wypróbowuje Świętochowski w celu 
poszukiwania odpowiedzi na temat definicji etycznych i estetycznych, może być 
potraktowana jako wstęp czy wprawka warsztatowa do większej całości myślowej. 
Jednak, jeśli przyjrzeć się różnorodności tekstów, widać w ich miniaturowej struk-
turze, że są i serią szkiców. Mają one charakter „głosów w sprawie”, odsłon czy 
wariacji na temat paradoksów istnienia i przez miniaturowość swej formy, prowokują 
i pobudzają do myślenia nad istotą kondycji podmiotowej. Można je traktować jako 
miniaturowy potencjał kryjący w sobie „niesamowite”. Chciałbym posłużyć się tu 
celowo kategorią epifanii – zastosowaną przez Grażynę Borkowską i Anetę Mazur 
w związku z miniaturową formą noweli, która opiera się na takiej kompozycyjnej 
regule, by w finale objawić właśnie nieoczekiwane, niesamowite. By być punktem 
odsłonięcia prawdy rzeczywistości, momentem epifanicznego objawiania jej istoty.

Badaczka problematyki cyklu literackiego – Krystyna Jakowska, pisząc o cyklach 
portretowych, zauważa, że:

Obrazki, szkice, fizjologie, układane w zbiory dziewiętnastowieczne portrety psycho-
logiczno-socjologiczne tytułowane były „albumami” lub „galeriami”; ich nie opra-
cowana dotąd poetyka wypływa zarówno z charakteru prozy czasów, jak z potrzeb 
doraźnych, publicystycznych: satyry lub nostalgicznej apoteozy. Pozbawione zamknię-
tej i mocno zarysowej cyklicznej kompozycji, bliskie są serii. Zamysł pisarski ujaw-
niają tytuły: główny i wewnętrzne14.

Obrazki powieściowe15 Świętochowskiego z cyklu O	życie, ale też inne, które 
sam tak sygnuje, a które są podstawą analizy w dalszej części książki, realizowałyby 
taką  albumową czy nawet „seryjną” jakość. Oczywiście różnorodne są te miniatu-
rowe formy epickie – misternie skonstruowane, uporządkowane logicznie z wyrazi-
stą, dekodującą, zaskakującą i przewartościowującą puentą, często ironiczną (jak to 
ma miejsce w głosie odnarratorskim cyklu nowel). Dominuje we wszystkich aforys-
tyczna konstrukcja komentarza, pełniąca funkcję wskaźnika powszechnych prawi-
deł losu. Uogólnienie to ma na celu diagnozę uniwersalności doświadczenia i spaja 
przekaz tekstowy z pozatekstowym, który „wydarza się” w człowieku czytającym 
pod wpływem lektury tekstu. Odkrywa też możliwość sensotwórczego działania 
w momencie ujawnienia prawideł „niesamowitego” i rozpoczyna pozatekstowy już 
ciąg asocjacji (takie prawidła oczywiście dotyczą m.in. noweli).

Jedne obrazki zbliżone są do noweli (Cholera	w	Neapolu,	Pustelnik), inne do 
formy opowieści (Starzec	i	dziecię,	Ostatni	pieniądz.	Bajka), szkicu (Woły,	Bartło
miejka). We wszystkich narracyjnym spoiwem staje się monolog bądź głos bohatera 

14 K. Jakowska, Cykl	opowiadań…, dz. cyt., s. 40–41.
15 A. Świętochowski, Pisma	wybrane, t. I (Obrazki	powieściowe), wybrał i wstępem poprzedził 

W. Kubacki, Warszawa 1951. Wszystkie cytaty podawane są z tego wydania. Po cytacie podaję 
skrót tekstów cytowanych bezpośrednio (wedle kolejności poniższego przytoczenia) – DC, CHW, 
KK, KB, WŁ, OD i numer strony cytowanej. W tym wydaniu znajdują się następujące obrazki (nie 
liczę Klubu	szachistów	z Tragikomedii prawdy): cykl O	życie:	(Damian	Capenko,	Chawa	Rubin,	
Karl	Krug), Klemens	Boruta,	Woły,	Oddechy,	Na	pogrzebie,	Złodzieje,	Bartłomiejka.
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wiodącego. Partie dialogowe potraktować zaś można jako formułę potrzebną do udra-
matyzowania sytuacji. Warto zaznaczyć, że obrazki Świętochowskiego w wielu 
momentach – podobnie jak nowele, na co wskazywała Aneta Mazur w swoim stu-
dium16, wykorzystują wzorce tragedii (antycznej) służące budowaniu gradacji napię-
cia i mające sprawiać wrażenie dostojności. Tezę tę potwierdza też opinia Edwarda 
Pieścikowskiego: 

W opowiadaniach zaś tworzących grupę drugą [Testament	Alego,	Moja	głowa,	Sta
rzec	i	dziecię,	On	i	ona,	Cholera	w	Neapolu,	Dwugłos	miłości – dop. mój – D.M.O.] 
wystarczy na razie podkreślić cechy najbardziej charakterystyczne. I tak uderza w nich 
pod względem merytorycznym: nadzwyczaj częsty podtekst filozoficzny, a pod wzglę-
dem formalnym: relacja narratora (jest nim często sam autor) lub dialog jako spo-
sób rozwijania czy uzasadniania tych apriorycznie postawionych tez filozoficznych. 
Niektóre z opowiadań tej grupy robią przy tym wrażenie jakby marginaliów twórczo-
ści dramatycznej Świętochowskiego. Tymczasem opowiadania składające się na grupę 
pierwszą [Karl	Krug,	Chawa	Rubin,	Damian	Capenko,	Klemens	Boruta – dop. mój 
– D.M.O.] są od strony zawartości treściowej i od strony ich artystycznego wystroju 
całkowicie odrębne. […] Są to zatem utwory i aktualne i tendencyjne17.

Warto też dopowiedzieć, że formy obrazków powieściowych Świętochowskiego 
pomyślane są tak, by często pozornie błahe zdarzenie, nieznacząca z pozoru uwaga 
czy zjawisko stały się punktem wyjścia do refleksji o charakterze filozoficznym, 
w których pyta się o podstawowe egzystencjalne prawidła. 

W cyklu O	życie wyraźna jest odnarratorska ingerencja. Świętochowski nie umie 
się bowiem wyzbyć medium scalającego, komentującego, choć mam świadomość, że 
ówcześnie jest to powszechne prawidło narracyjne. Zaangażowanie wręcz natrętne 
w świat przedstawiony, świadoma obecność instancji nadawczej (narratora, który 
zapewne jest medium samego autora) ma na celu uogólniającą refleksję, rodzaj komen-
tarza (w zamyśle mający chyba stanowić wręcz rodzaj metakomentarza). Refleksję 
dopełnia też gest autokomentarza (gest przebaczenia w Damianie Capence). Mecha-
nizmy te stają się wyróżnikami postawy czy obecności kogoś z zewnątrz, opowiada-
cza, „gospodarza poematu” (żeby przetransponować formułę Kazimierza Wyki18). 

We wszystkich obrazkach cyklu lejtmotywem staje się finalne zawołanie, apos-
trofa do bohatera kolejnego obrazka z prośbą o przebaczenie – owo zawołanie pierw-
szoosobowego jawnego głosu z poziomu instancji nadawczej. Oczywiście biorąc 

16 Zob. A. Mazur, Nowela	 jako	 epifania [w:] tejże, Transcendencja	 realistów, Opole 2001, 
s. 105–111. Zob. także: G. Borkowska, Manifesty	nowelistów	i	kryzys	epickości [w:] „Lalka”	i	inne.	
Studia	w	stulecie	polskie	powieści	realistycznej, red. J. Bachórz, M. Głowiński, Warszawa 1992, 
s. 165–176. Autorka pokazuje paradoksy epifanii nowel Orzeszkowej. Zob. także: hasło „nowela, 
opowiadanie, mikropowieść” (autorstwa G. Borkowskiej) [w:] Słownik	literatury	polskiej	XX	wieku, 
red. A. Brodzka i inni, Wrocław 1992, s. 726. 

17 E. Pieścikowski, Rugi	 pruskie	w	 ujęciu	 ideowoliterackim	Aleksandra	 Świętochowskiego	
[osobna odbitka z czasopisma „Przegląd Zachodni” 1957, nr 4], Poznań 1957, s. 383. 

18 Zob. A. Okopień-Sławińska, Relacje	osobowe	w	literackiej	komunikacji [w:] tejże, Semantyka	
wypowiedzi	poetyckiej	(Preliminaria), Wrocław 1985. 
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pod uwagę sąd typologiczny Edwarda Pieścikowskiego o formie gawędy, jako tej, 
która najlepiej określa obrazki powieściowe Świętochowskiego – casus Oddechów19, 
trzeba pamiętać, że rola opowiadacza (gawędziarza), o czym Pieścikowski nie pisze 
(ale co jest ważnym elementem konstrukcyjnym i wynika z wywodu badacza), polega 
na tym, że nosi on w sobie „potencjalność” łączenia dwóch poziomów nadawczych 
tekstu. Łączenia poziomu metanarracyjnego (funkcji nadawczej zewnętrznej wobec 
tekstu, łącznika między autorem i tekstem czy światem przedstawionym) oraz nar-
racyjnego (zdystansowanego bohatera – narratora, który reprezentuje najbardziej 
widoczną funkcję komentującego medium). 

Pieścikowski wskazuje na niewyszukany sposób kompozycyjny – jeśli chodzi 
o tytuły utworów (imię i nazwisko) obrazków Świętochowskiego. Przywołuje kon-
wencję gawędy jako sposób mediatyzacji autorskiej20. Trudno jednak zgodzić się 
z tezą, że to właśnie gawęda określa charakter narracyjny obrazków. Tym bardziej, 
jeśli przywołać opinię samego Świętochowskiego, który o gawędzie (na margine-
sie wspomnienia pozgonnego poświęconego Kaczkowskiemu) pisał jako o formie 
zdradzającej jednak niekonieczne przygotowanie warsztatowe, niewymagającej, roz-
wlekłej i pozwalającej na zaniedbania:

Nie znam w literaturze naszej rodzaju bardziej swojskiego, niż ta jej postać, którą 
nazywamy gawędą	[rozstrzelone – dop. mój – D.M.O.]. Najznakomitsze, a w każdym 
razie najpopularniejsze utwory beletrystyki naszej należą do tego działu. Gawędami są 
poematy Mickiewicza, Pola, Syrokomli i innych, gawędami powieści Rzewuskiego, 
Kraszewskiego, Korzeniowskiego, Jeża, Sienkiewicza, gawędy również pisał Kacz-
kowski. Rodzaj ten nie wymaga kunsztowności w budowie, wytworności w stylu, 
treściwości w przedstawieniu, błyskotliwości w dialogu, ostrości w dowcipie, prze-
ciwnie, pozwala na rozwlekłość, prostotę, nawet zaniedbanie. Artyzm zamyka się tu 
w żywości i obrazowości opowiadania, których wyższy lub niższy stopień określa 
wartość utworu. […] Gawęda nie jest tak surową i wymagającą, ażeby miała karcić 
takie usterki, ona nawet czułaby się skrępowaną, sztywną, gdyby miała pamiętać 
o staranności i elegancji wysłowienia (WPK, 373)21.

W poszczególnych tekstach cyklu Świętochowskiego ważna wydaje się specjal-
nie wydzielona w nich przerwa – ułatwiająca perspektywę dystansu i możliwości 

19 Zob. E. Pieścikowski, Rugi…, dz. cyt.
20 Badacz pisze: „częste wtrącanie się autora, co więcej, zabieranie określonej postawy wobec 

opisywanych wypadków mieści się właśnie w konwencji gawędowej (…). […] I autor ciągle towa-
rzyszy krokom swego bohatera oraz nie wykracza poza zasięg jego doświadczeń. Ponadto relację 
odautorską zabarwia specyficzny humor, który towarzyszy nawet opisom wypadków wręcz tragicz-
nych. Wreszcie autor utrzymuje stały kontakt z czytelnikiem, usprawiedliwia się przed nim i radzi 
się go, a nawet zdobywa się na – określmy to tak – ekshibicjonizm warsztatowy. Ale ta konwencja 
gawędowa, umożliwiając pisarzowi ciągłą ingerencję w tok opisywanych zdarzeń, równocześnie 
stworzyła warunki dogodne dla przemytu publicystycznego. Toteż publicystycznych „prozaizmów” 
w opowiadaniach Świętochowskiego jest niemało – i krytyka ówczesna częściowo miała rację”. 
Por. E. Pieścikowski,	Rugi…, dz. cyt., s. 385. 

21 A. Ś. [A. Świętochowski], Zygmunt	Kaczkowski,	(Wspomnienie	pozgonne), „Prawda” 1896, 
nr 38, s. 451–452.



104 Rozdział I – W przestrzeni języka. Porządek rozpoznań

wprowadzenia „innego” głosu. Ta swoista graficzna semantyka spacjalna staje się 
formalnym wyróżnikiem parcjalnym tekstu:

Damian Capenko 
Capenkę wieziono na cmentarz w towarzystwie nielicznej gromadki przyjaciół zmar-
łego, między którymi znajdował się i Tabor. Był on potrzebnym dla pocieszenia panny 
Hortensji, która nad grobem serdecznie płakała i jeszcze wracając do domu, wzdy-
chała. Co jednak najbardziej dziwiło wszystkich na pogrzebie, to obecność Broga. 
Kiedy grób zasypano, odwrócił on się, utkwił wzrok w odległy punkt za granicą 
i długo patrzał na jakiegoś człowieka w austriackiej czapeczce, leżącego na drodze, 
który zdawał się pogrzebowi przypatrywać. 

Biedny Capenko, ja ci to, żeś chciał być moim bratem i na naszej ziemi pracować 
– przebaczam. (DC, 49)

Chawa	Rubin
Biedna Chawo, ja ci to, żeś w moim kraju pracować i jego chlebem dzieci swoje 
żywić chciała – przebaczam. (CHW, 77)

Karl	Krug
Na drugi dzień doniesiono w pismach między wiadomościami policyjnymi o zabiciu 
Karla Kruga, a jednocześnie w pewnej gazetce użalano się, że Niemcy coraz bardziej 
wypierają nas z pola pracy.

Biedny Krugu – pomyślałem sobie – ja ci to, żeś chciał u nas pracować i moim być 
bratem – przebaczam… (KK, 101)

Woły
Złym jest człowiek – według pewnej autorki angielskiej – którego nie wzrusza widok 
zżółkłych liści jesiennych; gorszym jest, według mnie, ten, którego nie wzrusza widok 
płowych, opiętnowanych, na rzeź pędzonych wołów. Czy kiedykolwiek przypatry-
wałeś się im, czytelniku? (WŁ, 198)

Warto także zauważyć, że występujące w cyklu O	życie formy bezpośredniego 
zwrotu do czytelnika, mają na celu nawiązanie kontaktu, nieformalną relację, zawie-
szenie dystansu, zrównanie partnerskie i wspólnotę myśli. Chawa	Rubin	rozpoczyna 
się następującą formułą zarysowującą bliskość instancji nadawczej i odbiorczej, 
postulowanej (zarysowaną z perspektywy opowiadacza-narratora): 

Zwracam uwagę szanownych czytelników, że osoby i wypadki, które tu opowiedzieć 
zamierzam, należą do warstwy społecznej nie wynagradzającej swych rzeczników, że 
więc ja podjąłem się tego opisu całkiem bezinteresownie. Zastrzeżenie to uważam za 
konieczne, ażeby trybunał opinii publicznej, wyrokując o pobudkach moich w tym 
względzie, nie odnalazł między nimi takiej, która by mnie o chęć zasłużenia się współ-
wyznawcom moich bohaterów oskarżała. I dlatego przede wszystkim winienem wytłu-
maczyć, że nazwisko «Rubin» oznaczać mogło jedynie, czym Chawa i jej mąż Symcha 
być chcieli, ale nie, czym rzeczywiście byli. Byli bowiem tak biedni, że bez ubliżania 
swej znajomości mogliby się przezwać najzwyklejszymi Piaskowcami. (CHW, 52)
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Ta pewność co do losów protagonistki zadziwia. Widać tu obecność komen-
tatora (ujawnioną wprost, poprzez medium opowiadacza). Ta nieprzezroczystość 
narracji, wyprofilowanie oglądu, subiektywność narracji komentującej i oceniają-
cej ma stworzyć pozory uniwersalizacji. Tym bardziej możliwej do zaistnienia, że 
kamufluje się tu przywołaną datę: „Dnia więc 13 lipca 18.. roku” (CHW, 72), cho-
ciaż warto od razu dodać, że nie jest to chwyt konsekwentny (bo już w Klemensie	
Borucie mówi się wprost o rzeczywistości historycznej i wskazuje na zgubne skutki 
polityki Kulturkampfu22):

Dla rozwiązania tej zagadki potrzebna nam jest właśnie Chawa Rubin.
Artysta umiejący odnawiać uszkodzone obrazy powiedziałby, że trzydziestoletnia 
Chawa była kobietą piękną. Rzeczywiście, każdy mógł w niej jeszcze dostrzec regu-
larny kontur twarzy, zgrabny nos, ogniste czarne oko, maleńkie modelowe ucho, 
pociągający uśmiech, ale wszystko to oszpecone było tyloma znamionami nędzy, 
że wolę mówić o pracowitości Chawy niż o jej urodzie. (CHW, 53) 
Jak rozkoszny miała Chawa sen tej nocy, daremnie siliłbym się opisać. (CHW, 68)

Także w Klemensie	Borucie finałowy komentarz instancji nadawczej ujawnia nie 
tylko „pazur” narratora, ale samego autora (opowiadacza spisującego dzieje bohatera):

Bo jakkolwiek przez ten czas spełniło się w tej wsi bardzo wiele ważnych zdarzeń, 
ja przecież, poświęciwszy pióro jedynie losom tytułowego bohatera, wypadków tych 
opowiadać nie mogę. (KB, 126)

W wielu obrazkach Świętochowski zwraca uwagę na doświadczenie tożsamo-
ściowe wynikające z przynależności do narodu, kultury i języka. W Karlu	Krugu 
„doskwiera” przecież bohaterowi etymologia jego nazwiska, w Klemensie	Borucie	
zmiany onomastyczne23 ujawniają najlepiej w swej formie zmiany kulturowe i geo-
polityczną germanizacyjną siatkę znaczeń (od 1874 roku do 1879), tym bardziej 
ważną, bo pokazaną w finale tekstu z perspektywy utopii polskości jako raju:

Nędza należy do tych niewielu szczęśliwych wiosek Górnego Śląska, które dotąd 
zachowały swą polską nazwę. […] Nie można bowiem liczyć tego za szkodliwy 
uszczerbunek, że boska mowa landratów nie znajdując w swym abecadle samogłoski 
nosowej zastąpiła ją spółgłoską płynną i z Nędzy zrobiła Nendzę. (KB, 104)

22 „Rok 1877 rozpostarł nad życiem mularza mysłowickiego bardzo groźne chmury, gdyż na 
wiosnę pobłogosławił go piątym z kolei potomkiem, a w połowie lata pozbawił roboty.” (KB, 82)

Widać w tym tekście również wykorzystanie Bismarckowskiego powiedzenia o pójściu do 
Canossy (rozpoczynające program Kulturkampfu w 1872 roku).

23 Co ciekawe – wykorzystują one symboliczne odwołania kulturowe związane z cyfrą siedem. 
Bohater siedem lat żyje w nędzy (KB, 106); „Klemens (…) roztoczył przed oczyma Brzosta całe 
pasmo swych siedmioletnich przygód.” (KB, 108). Dziwi jednak to przywołanie, bo niewyzyskane 
zostaje w tekście. Myślę też, że oczywistość wytartego skojarzenia (zarówno biblijnego, jak i śród-
ziemnomorskiego kontekstu wędrówki) – słabo przez Świętochowskiego uwypuklona bądź zama-
skowana, razi sztucznością. Por. także: K. Stępnik, Poetyka	gawędy	wierszowanej, Wrocław 1983, 
s. 54. Badacz pisze o zasadzie utożsamiania tytułu z nazwą gatunku, o „nominalnym i utylitarnym 
rozumieniu gatunku”. 
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We wszystkich tych miniaturach zapisane są głębokie przemyślenia dotyczące 
prawideł doświadczania świata24. Ujawniają one poprzez świadome wyzyskanie języ-
kowego pola znaczeniowego, jaką formę zapisu można obrać, by mówić o doświad-
czeniach granicznych, nieopowiadalnych, końcowych. Świętochowski wybiera tu 
strategię ciętej ironii, bolesnej suchej konstatacji, homonimicznej gry słów, odkry-
wających reakcję na niemożliwość poprzez taką strategię języka – w przypadku 
próby zderzenia się i skonfrontowania z nienazywalnym. Ewa Ihnatowicz, pisząc 
o ironii pozytywistów, którą operowali najwybitniejsi twórcy w swych różnorod-
nych gatunkowo tekstach, zarówno w poetyce naturalizmu, jak i realizmu, zwraca 
uwagę, że etyka i estetyka okresu pozytywizmu sprzyjała (co nieoczywiste) iro-
nii i to nie tylko (poprzez werystyczny model przedstawiania świata) na zasadzie 
figury retorycznej25.

Obrazki Świętochowskiego zdradzają przerażającą homonimiczną grę słów, jak 
w finale Oddechów	o Lorenzu Trinkbierze26, którzy od samego początku „bał się” 
(OD, 156). Ujawniają ironiczny i prześmiewczy koncept rozumienia rzeczywistości 
(przypadek poety w Na	pogrzebie), dosłownego i symbolicznego rozumienia „przy-
wiązania” do ziemi w Bartłomiejce. Ponadto uwypuklają wieloznaczność rozumie-
nia kategorii „natury” w Wołach, definicję sztuki i imitacji w Złodziejach (w któ-
rych słynne patrzenie „przez szparę” na rzeczywistość i próba jej przetworzenia 
i zapisania opiera się na wykorzystaniu specyfiki narzędzi pracy artysty i naukow-
ca-badacza). 

Ważnym głosem jest również miniatura (parabola) Pożegnanie	(pisana do książki 
zbiorowej na rzecz powodzian w 1884 roku) ujawniająca tragedię matki, która musi 

24 Na ciekawą realizację spotkania ze śmiercią w przestrzeni cyklu O	 życie, uwzględniając 
wolnościową refleksję Milla i medium egzystencjalistów (Camus), zwracała uwagę Joanna Jasińska. 
Zob. taż, Śmierć	 ideału?	 –	 obraz	 śmierci	w	 opowiadaniach	Aleksandra	 Świętochowskiego [w:] 
Śmierć	w	literaturze	i	kulturze	drugiej	połowy	XIX	wieku, pod red. E. Paczoskiej i U. Kowalczuk, 
Warszawa 2002, zwł. s. 12–17. 

25 E. Ihnatowicz, Ironia	pozytywistów [w:] Literatura	i	sztuka	drugiej	połowy	XIX	wieku.	Świa
topoglądy	–	postawy	–	tradycje, red. B. Bobrowska, S. Fita, J.A. Malik, Lublin 2004, s. 457–471. 

26 W recenzji Kazimierza Zdziechowskiego dotyczącej miniatur Świętochowskiego czytamy 
o Oddechach: „Jakkolwiek dzieje tego Lorenza zostały przedstawione z wielkim talentem i scena 
końcowa (…) sprawia silne wrażenie, – nie możemy się pozbyć myśli, że cała ta opowieść to tylko 
przykład przytoczony przez autora dla zilustrowania okropności fanatycznego szowinizmu, barba-
rzyńskiego i bezwzględnego, uciskającego w poczuciu prawa silniejszego, słabych (…) i boli nas, 
że dotychczas tyle złego robi człowiek człowiekowi”. K. Zdziechowski, Recenzje	i	sprawozdania, 
„Przegląd Literacki” 1897, nr 6. Cyt. za: E. Pieścikowski, Rugi…, dz. cyt., s. 387–388. 

Edward Pieścikowski podkreśla, że recenzja zamieszczona w miesięczniku Chmielows-
kiego „Ateneum” uznaje Oddechy za najważniejszy utwór w tomie obrazków powieściowych Świę-
tochowskiego. Zob. także: Nowości	naukowe	i	literackie, „Ateneum” 1896, t. IV, s. 591: „Rzecz jest 
traktowana z pozorną lekkością i satyryczną swobodą, ale poczynając od naczelnego zdania: «Lorenz 
Trinkbier bał się.», aż do ostatniej sceny, kiedy na wiadomość o wygnaniu cała rodzina popadła 
w osłupienie, dysząc na rozmaite tempa i tony, wywiera wrażenie głębokie”.

Należy też przypomnieć, że jako pierwszy na Oddechy jako „nowelę najbardziej polityczną” 
wskazywał Henryk Galle. Zob. Aleksander	Świętochowski	jako	beletrysta, skreślił Henryk Galle, 
Warszawa 1902, s. 23. 
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karmić dziecko bogatej pani, kiedy jej własne cierpi głód. Wieńczący miniaturę 
smutny głos „ducha ziemi” w perspektywie „makro” potwierdza zbieżność doświad-
czenia – duch ziemi także nie karmi wszystkich swoich dzieci, które urodził27. 
Doświadczenie cierpienia związanego z widokiem umierającego żołnierza przez 
bawiącego się w wojnę chłopca – w Zenonku	w	zbroi kończy niepozbawione trud-
nej ironii pytanie retoryczne głosu narratorskiego: „Czego też Zenonek płakał?”28.

Rozpoznając zastosowanie wyżej opisanej strategii w małych formach narracyjnych 
Świętochowskiego, uwzględniając także mediatyzację instancji odautorskiej, należy 
stwierdzić, że szkicowa jakość tych tekstów przesądziła zapewne o tym, że Wilhelm 
Feldman, pisząc o dialektycznej metodzie ćwiczenia, trafnie zwracał uwagę, że Świę-
tochowski chce być jednocześnie „odtwórcą i twórcą dusz ludzkich”29. 

Korpus obrazków powieściowych (które można by nazwać obyczajowymi, psy-
chologicznymi), a którego bohaterami są postacie-typy o specyficznie pojmowa-
nym zakresie uniwersalności, pozwala sytuować te teksty jako szkice z natury. 
Józef Bachórz, wskazując na międzypowstaniowe obrazki łączone bez zamysłu, 
o luźnej, chaotycznej kompozycji, z której czytelnik otrzymywał informację o fak-
tach, pisał:

Fakty zaś dla autorów obrazków mają tę właściwość, że się dają wyodrębniać, że ist-
nieją obok siebie, ale nie tworzą całości tego rodzaju, poza którą nie mogą być roz-
patrywane30.

Waldemar Okoń, odwołując się do ustaleń Henryka Markiewicza i Jana Trzy-
nadlowskiego, rozszerzając jednocześnie ich horyzont badawczy, pisze o dageroty-
powości obrazków i szkiców, które odtwarzają ludzi, jakimi są, a przez to stają się 
bliskie literackim fizjologiom. Autor Sztuk	siostrzanych podkreśla ponadto ważną 
z perspektywy moich rozważań o małych formach Świętochowskiego jakość modelu 
nadawczego i wpływ nowej „obrazowo-gawędowej” tradycji literackiej na zmiany 
zachodzące w malarstwie:

Widzenie w sztuce obrazu życia sprzyjało deklaracjom podkreślającym prawdę ukazy-
wanych zdarzeń oraz podlegającą weryfikacji odbiorcy możliwość sprawdzenia uka-
zywanych miejsc i postaci. Rys weryzmu bardzo wcześnie wkroczył w strukturę geno-
logiczną „szkiców i obrazków” przez co niekiedy „ukrycie się” autora tych utworów 
poza ich „światem przedstawionym” było tak silne, że doprowadzało do  wyłączenia, 

27 A. Świętochowski, Pożegnanie [w:] Na	pomoc! Wydawnictwo zbiorowe na rzecz powodzian, 
Warszawa 1884, s. 25. 

28 A. Świętochowski, Zenonek	w	zbroi [w:] Światełko. Książka dla dzieci napisana zbiorowo 
przez grono autorów polskich, Warszawa 1885, s. 22. 

29 W. Feldman, Współczesna	literatura	polska	1864–1918, wstęp napisała T. Walas, Kraków 
1985, s. 111. 

30 J. Bachórz, Poszukiwanie	realizmu.	Studium	o	polskich	obrazkach	prozą	w	okresie	między
powstaniowym (1831–1863), Gdańsk 1972, s. 91. Zob. także: tenże, Obrazek	prozą	(obrazek	rodza
jowy), „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1974, t. 17, z. 1(32); hasło „obrazek” (autorstwa 
J. Bachórza) [w:] Słownik	literatury	polskiej	XIX	wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, 
Wrocław 1993, s. 627–630. 
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w imię idei „przedmiotowości”, tego typu tekstów z kręgu literatury pięknej i włą-
czenia ich w krąg dokumentu lub „paranaukowego” zapisu31.

Badacz pisze o wyraźnym w latach osiemdziesiątych procesie włączania „szki-
ców i obrazków” w nurt ówczesnej nowelistyki, 

przeciwko której występował wprawdzie A. Świętochowski, lecz która była, pomimo 
tych protestów, jednym z najpopularniejszych gatunków literackich32.

Obrazki, poprzez swoją formę tytułową (na którą zwracał uwagę Edward Pie-
ścikowski33) – najczęściej określoną poprzez nazwę własną, tożsamościową sygna-
turę wyrazistą i gatunkującą, stają się katalogiem szkiców z natury ludzkiej. Są 
rodzajem szkiców do portretu, wprawką warsztatową do ujmowania doświadcze-
nia kondycji ludzkiej, prawideł relacji ludzkich, doświadczenia inności i obcości 
w kulturze oraz niezgody na cierpienie. Te dotychczas omówione obrazki powie-
ściowe to jednak najsłabsze, jak sądzę, w dorobku Świętochowskiego formy gatun-
kowe. Najsłabiej też realizujące gatunkowe powinności małej formy narracyjnej, 
jaką jest obrazek, szkic czy opowiadanie, opisujące bohaterskie (heroiczne) i zwy-
czajne oblicza codzienności.

Refleksy stoickiej filozofii dotyczące radzenia sobie z codziennością, niepodda-
waniem się cierpieniu, hartem ducha i doskonaleniem siebie oraz regułami istnienia, 
a także sceptycyzm jako perspektywa gwarantująca poznawczą wiarygodność dzięki 
zachowaniu zdrowego dystansu do prawideł rzeczywistości i siebie, okazują się dla 
Świętochowskiego już w obrazkach komponentem spajającym postępowe myślenie 
i progresywność wszelkiej refleksji. Taka diagnoza ma miejsce w tekście W	lesie34. 
Formuła „postęp świata jest pracą niezadowolonych” (WL, 224), patronująca prze-
cież Dumaniom pesymisty i wyraźnie już tam uwypuklona, okazuje się probierzem 
postępowości. Wszak myślenie wynika z namysłu i weryfikacji, z poczucia niepew-
ności i podejrzliwości wobec wszelkich form danych i gotowych:

31 W. Okoń, Szkice	 i	obrazki [w:] tegoż, Sztuki	 siostrzane.	Malarstwo	a	 literatura	w	Polsce	
w	drugiej	połowie	XIX	wieku.	Wybrane	zagadnienia, Wrocław 1992, s. 134. Warto dopowiedzieć 
– za badaczem, że: „Dawna, werystyczna koncepcja „obrazka” utrzymana jest w stwierdzeniu 
o „malowaniu” przezeń objawów życia, proponowany jest też bliski poetyce „szkicu” skrótowy 
i momentalny ogląd świata, a wskazanie na „obrazek” jako stadium pośrednie pomiędzy „fragmen-
tem” a powieścią, umiejscawia ten gatunek na skali uściśleń genologicznych kontynuowanych 
w okresie późniejszym podczas prób określenia cech takich „małych form literackich” jak nowela” 
(s. 136). Obrazki Świętochowskiego wpisywałyby się zatem w wydzieloną przez Okonia pierwszą 
grupę – szkiców, obrazków, galerii prawdziwych, z życia współczesnego (s. 140). 

Myślę też, że obrazki powieściowe Świętochowskiego przypominają swą strukturą i kompo-
zycją żywe obrazy, które można by odegrać.

32 Tamże, s. 137. Zob. także: Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Lv, „Prawda” 1888, nr 11. 
33 Zob. E. Pieścikowski, Rugi…, dz. cyt. 
34 A. Świętochowski, Obrazki	 powieściowe, Wydanie drugie powiększone, Warszawa 1908. 

Wszystkie cytaty z obrazków, o których będę teraz pisał, podawane są z tego wydania. Po  cytacie 
podaję skrót – SD, OP, CHN, P, TA i numer strony cytowanej. W tym wydaniu znajdują się nastę-
pujące obrazki: Starzec	 i	 dziecię,	Ostatni	 pieniądz.	Bajka,	Cholera	w	Neapolu,	Pustelnik,	 Testa
ment	Alego.
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Dusza ludzka bardzo często podobna jest do sejmu obradującego podczas rewolucji: 
kiedy w Sali rozprawiają i ścierają się głosy rozumu, które uchwalają prawa, poza 
jej ścianami wrą i kotłują się namiętności, które wreszcie wdzierają się do izby sej-
mowej i rozpędzają ciało ustawodawcze, niwecząc jego postanowienia i narzucają 
ogółowi swoją wolę. Jeżeli usłyszycie czasem, że człowiek bardzo rozsądny popełnił 
jakieś szaleństwo, nie dziwcie mu się: widocznie bowiem do jego duszy wtargnęła 
rewolucja i uwięziła lub powiesiła jego rozum. (WL, 223)

Antropomorfizacja ciszy krajobrazu zimowego, zobrazowana w postaci „nimfy 
zimy”, która 

ciągnęła do siebie jakimś nieodpartym urokiem, obiecującym łagodne pociechy, 
spokój, ukojenie wszystkich cierpień, przecięcie wszystkich męczących związków 
z życiem, niepamięć ran świeżych i zabliźnionych (WL, 226) 

otwiera tu tylko perspektywę ujawniającą hipnotyczne działanie lasu, które jest 
punktem wyjścia do wykorzystania monologu wewnętrznego w postaci zapisu epis-
tolarnego (w jego prawidła wpisany jest oczywiście odbiorca konkretny). Święto-
chowski dzięki zastosowaniu formy listu narratora-opowiadacza do przyjaciela pró-
buje odpowiedzieć na pytanie o jakość i charakter iluzji świadomości, o możliwości 
percepcyjne i rolę zniekształceń widzenia: 

«Las mnie zahypnotyzował – nie mogłem mu się oprzeć. Od pewnego czasu ulegam 
coraz częściej takim wpływom. Widok cmentarza, klasztoru, odrzuconej w ustroniu 
chaty, latarni morskiej, w ogóle wszelkiej samotni działa na mnie magnetycznie. 
Zwłaszcza zaś las o zmroku w zimie, martwy, milczący porywa mnie. Lecę w jego 
gardziel, jak wiewiórka w paszczę boa.» (WL, 228)
«Zupełna cisza (…). Czułem wyraźnie, jak moja dusza zaczęła dymić: rozmaite tru-
jące wyziewy, złe pary, zabójcze swędy wydobywały się z niej i skraplały na bliskich 
drzewach, na których marzły, tworząc długie, mętne sople.» (WL, 229)

Ta ciekawa technika zastosowania kompozycji szkatułkowej (narrator, który jest 
bohaterem, opisuje/przywołuje losy przyjaciela), ma jeszcze na celu odkrycie pra-
wideł dialogu myśli związanego z refleksją nad chorobą i zdrowiem. Możliwości 
percepcyjne i zniekształcenie świadomości stają się przyczyną pytania o granice 
zdrowia i choroby, a sytuacja, w której się znajduje bohater opowiadający w liście 
swoje dziwne losy, spowodowana koniecznością izolacji i poszukiwania ustronnego 
miejsca, cierpiącego na „epilepsję duszy” (WL, 231), zmusza do przewartościowa-
nia granicy możliwości ludzkich oraz weryfikowania przez świadomość prawideł 
kierujących wyobraźnią i rozumem. 

Spośród obrazków powieściowych Świętochowskiego wyróżnia się Ostatni pie
niądz.	Bajka –  utopijna paraboliczna powiastka. Celowo używam tego terminu – 
kojarzy się on niewątpliwie z oświeceniową formułą powiastki filozoficznej Woltera 
(Kandyd) czy nipuańską diagnozą Krasickiego z jego Mikołaja	Doświadczyńskiego	
przypadków. Pokazuje tu Świętochowski w futurologicznej wersji utopijnego Eldo-
rado (po 2340 roku) kraj ludzi myślących. W zarysowanej tu utopijnej przestrzeni 
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lud „piękny, światły, spokojny Dramirów” (OP, 261), dzięki umiarkowanym potrze-
bom i udoskonaleniom technicznym, może pracować fizycznie bardzo mało, ale za 
to spędza czas na rozmyślaniu i badaniu. Najciekawszym urządzeniem grodu oka-
zuje się olbrzymie muzeum historycznych pamiątek, w którym starożytne okazy 
stanowią podstawę do nauki historii. 

Powiastka Świętochowskiego opiera się na wdzięcznej i mało wyrafinowanej fabule. 
Przypadkowe odnalezienie w ziemi żółtego krążka z wizerunkiem serca, kotwicy 
i krzyża (a na rewersie odbitą datą: 2340 rok) skłania uczonych do zakwalifikowa-
nia przedmiotu jako starej, cennej monety. W związku ze znaleziskiem w gromadzie 
następuje rozchwianie zachowań. Mieszkańcy świadomi zgubnej siły pieniądza, który 
został wygnany dawno z ich państwa, układają litanię do pieniądza jako talizmanu 
szczęścia. Przerażeni są jednak, że w związku z powrotem „siły” pieniądza, muszą 
założyć na nowo szpital dla wariatów i więzienie. Odbywa się tu także swoista liturgia 
sataniczna (OP, 264), zbiorowe przekuwanie pieniądza (szatana) i odnalezienie czaro-
dziejskich sztuczek w tym zjawisku (OP, 268). Kucie pieniądza – żmudne i mozolne 
– ujawnia jednak zmianę jego wizerunku:

pieniądz zaczynał się mienić i ożywiać: przybierał on kolejno oblicze groźne, zalotne, 
szydercze, dobrotliwe, wściekłe, łagodne, a te przedziergi następowały po sobie z błys-
kawiczną szybkością. (OP, 271)

Podczas tego wykuwania „charakteru pieniądza” wszelkie upiory, widma, trupy, skargi 
– przechodzą w głos czystego metalu, w głos duszy. Tu odbywa się wykuwanie charak-
teru, podobnie jak to ma miejsce w kuźni duszy w Śnie Prusa. I choć kategoria cierpienia 
(ważna dla Prusa w perspektywie „higieny duszy” Ernsta von  Feuchterslebena) nie jest 
tu obecna, to wydaje się, że warto wskazać nie tyle paralelę interpretacyjną (bo prze-
cież nie da się porównać zasadnie porządków lekturowych), ile  poszukiwanie czystości 
(prawdziwości, szlachetności) jako form  kształtujących charakter, wolę,  świadomość 
i modelujących w procesie postępu ich wartość, by prowadziła ku doskonaleniu:

Wreszcie upiory wydały rozpaczliwy krzyk, nagle stanęły, potem rzuciły się na siebie, 
zaczęły gryźć zajadle i zwinięte w wielki, warczący i rzężący kłąb, zapadły w błoto 
i wraz z nim bez śladu znikły. […] (...) stłumione jęki, rzewne skargi i krótkie łka-
nia. Nareszcie i one ucichły, natomiast zadźwięczał ten czysty odgłos szlachetnego 
metalu, który natura uczyniła jego duszą. (OP, 272)

Ważne, że kształtowanie ma na celu podniesienie wartości świadomości własnej, 
ale i wspólnotowej. To nieustanne wykuwanie przez młodzieńca (Ariosa; porówna-
nego do Odkupiciela, bohater o takim imieniu to podmiot wiodący Duchów) powo-
duje, że z krążka wydobywają się sznury łez, a z nich widma śpiewające cichą, 
żałosną pieśń rozpaczy, po czym głosy te cichną, postacie się rozwiewają i wsią-
kają ze łzami w ziemię. Następnie ukazuje się szereg trupów z otwartymi ranami, 
tajemnymi twarzami, które również znikają. Wtedy dopiero młodzieniec owija bla-
chę i przestaje pracować. Stylistyka i metaforyka tekstu przypominają opowieści 
frenetyczne, przypowieści i bajki o demonicznej sile tajemnicy:
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Na wielkim stole domu narodowego dwadzieścia dziewcząt zaczęło wykrawać nożycz-
kami półkrążki ze złotej blachy i wsuwać je pod łuski żywego łososia, przyniesionego 
z wodozbioru. Żadna przy tym nie uczuła najmniejszego dreszczu. Śród tłumów ludu 
przełożeni odnieśli rybę do morza i puścili ją z łodzi do wody, w której mignąwszy 
pozłacaną łuską, wbiła się w głębię.
Tak zginął ostatni pieniądz. (OP, 273)

Świętochowskiego alegoria cierpienia, odkrywająca znamiona cywilizacyjnej 
wymiany pieniężnej, rysująca obraz zmian spowodowanych wartością owej „duszy” 
pieniądza, jego niewidzialnego kształtu, nieweryfikowalnej i nienamacalnej siły, 
wynikającej z narosłej krzywdy (skumulowanej w jego wnętrzu), ujawnia ciekawy 
chwyt fabułotwórczy (jako budulec paraboli). Chwyt, który właśnie w formie opty-
mistycznej powiastki alegorycznej o niejawnych i niewidzialnych konsekwencjach 
wyzysku, wiedzie ku przekonaniu o destrukcyjnej sile pieniądza.

Nieoczekiwane rozwiązanie przynosi także wyrosła z ducha platońsko-schopen-
hauerowskiego opowieść Pustelnik o dożywotnim „więzieniu w nieświadomości” 
(P, 278), konsekwencji działania niewiadomego (tajemnicy), samotniczej wędrówce 
przez życie. Ujawnia ona niemożliwości życia w zespoleniu i paradoks relatywności 
pojęć: bogactwo – bieda. Pełna aforystycznych konstrukcji myślowych35, odkrywa-
jąca fenomen uwolnienia się od ofiarności na rzecz ludzi (zawsze podszytej ambi-
walencją, której znamionami są: gniew, sobkowstwo, obojętność) poprzez wyzbycie 
się wszystkiego, co się posiada – ta konfesyjna opowieść (w toku i tonie narracji) 
stanowi formę podsumowania życia przynoszącego nieoczywistą puentę. Zdrowy 
egoizm okazuje się (po raz kolejny już u Świętochowskiego – czytelnika Stirnera) 
niezbywalnym trzonem świadomości, podmiotowości, siebie w ogóle:

Zmęczony spowiedzią, która wyczerpała wątłe jego siły, ucichł, chociaż widocznie 
głowa jego wrzała dalej.
– Dla utrzymania życia – rzekł spokojniej – potrzebna jest bodaj jedna ochraniająca 
komórka egoizmu. Schroniłem się tu, ażeby ją ocalić. […] Widziałeś pan napis na sta-
rych zegarach: „wszystkie godziny ranią, ostatnia zabija”. Zabezpieczyłem się przeciw 
wszystkim – ulegnę tylko ostatniej, która jest najmiłosierniejszą. Jeżeli ten kosz, który 
spuszczam dla przejezdnych statków, wciągnę przez kilka dni pusty, położę się na ziemi 
– niech ona mnie wessie. Rozpuszczę w niej bez obawy i żalu, a mam nadzieję, że 
nikt po panu nie przyjdzie i nie będzie wstrząsał mojej stygnącej duszy. (P, 284)

Przywołanie historii pustelnika przez opowiadacza-narratora kończy się w finale 
ciekawym zabiegiem formalnym. Oto opowiadacz-narrator – podaje bohaterowi opo-
wieści rękę, następuje przemieszanie porządku narracyjnego z metanarracyjnym:

– Życzę panu prędkiej śmierci.
– Dziękuję – odrzekł i zapatrzył się w morze.

35 „dobrzy ludzie najlepiej rozumieją innych, bo są głębszymi filozofami, niż mędrcy.” (P, 282); 
„Każdy biedak ciągnie za sobą tłumy innych biedaków, którzy mają równe z nim prawo do pomocy, 
a których odprawić musisz.” (P, 283).
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Gdy wracałem do przystani, jakiś smutek we mnie szeptał:
– Nasz czas ma dzieci bardzo chore i nieszczęśliwe. (P, 285)

Ten bezpośredni zwrot pełni tu funkcję zrównania płaszczyzn dialogu. Zrównanie 
poziomów narracyjnych Świętochowski uwypukla nie bez znaczenia. Ta ingerencja 
i wszechwładność opowiadacza próbuje zatrzeć dystans przywoływanych historii, 
próbuje zniwelować dysproporcje czasowe i przestrzenne. Okazuje się możliwością 
pozorowania przestrzeni mentalnej i narracyjnej „wszędzie-nigdzie”, której efektem 
jest uniwersalizacja doświadczenia ludzkiego poszukiwania, samotności i niemożli-
wości percepcyjnych. Ponadto – perspektywicznego modelu nieustannej weryfikacji 
stanowisk, oglądów, miejsca w świecie. 

Formą konfesji posługuje się Świętochowski także w Testamencie	Alego36. Prag-
nienie śmierci i perspektywy grobu wydają się tu jedynymi pewnymi i własnymi 
przestrzeniami doświadczenia. Przecież śmierć jest jedyną formą, która dana jest 
człowiekowi w doświadczeniu indywidualnym, niemożliwa do jakiegokolwiek rela-
cyjnego doświadczenia, tym bardziej przeżycia. Świętochowski wyzyskuje ten par-
adoks i jego ukryte znaczenie: śmierć jako moment poznania, który kons tytuuje 
podmiotowość, a przestrzeń grobu to jedyna własna i dająca poczucie bezpieczeństwa 
i bycia u siebie. Z perspektywy czasu aforystyczne wyznanie bohatera przekonuje, że 
w trakcie ziemskiej wędrówki nie miały znaczenia wartości, poszukiwanie prawdy 
i dążenie do niej, a także poszukiwanie reguł kierujących mechanizmem świata:

Potworny świat: dla znalezienia cnoty więcej trzeba przerzucić spodlonych cielsk, 
niż rozbić skał dla wyszukania diamentu. Kto mówi prawdę – ostrzega nasze przys-
łowie – tego z dziesięciu wsi wyganiają. Wyganiano mnie z tysiąca, ale z grobu nie 
wypędzą. Sam zostanę, a nawet gdy koło mojej mogiły przechodzić będzie niegodzi-
wiec, ucieknie przestraszony, bo usłyszy dobywający się z niej głos wzgardy. I cóż 
ja… (TA, 146–147)
– No, zawiniłem względem ludzi: zamiast podawać miednicę do obmycia brudu, ja 
im nadstawiałem zwierciadło do przejrzenia się. Bluźniłem religii, bo Allah wydawał 
mi się lichym konceptem, a jego prorok pijanym marzycielem, bo drwiłem z głup-
ców, całujących nabożnie grzebienie, którymi święci czesali swe kołtuny; obraża-
łem władzę, bo nie uznawałem się za proch na stopach nakładacza fajek ministe-
rialnych. (TA, 147)

36 Gdyby czytać tę formułę w kontekście biograficznym i zderzyć ją z zapisami epistologra-
ficznymi, można powiedzieć, że te heterogeniczne zapisy są spójne i łączliwe:

„Zmęczony wysiłkiem Ali opadł na poduszki i utkwił gorejący wzrok w portret jakiegoś chłop-
czyka, zawieszony na przeciwległej ścianie. (…) twarz (…) przybrała trupią, żółtawą barwę, którą 
łagodziły zaledwie siwe, w nieładzie rozrzucone włosy i długa, roztrzepana broda.” (TA, 145).

„– Gdyby wszyscy – szeptał Ali do siebie – zasnęli w płonącym domu, a jam tylko jeden stał 
zewnątrz niego, rzuciłbym się w ogień dla wyratowania… obrazu… żony… dzieci… Mehmeda… 
Vefika… razem może trzydzieści… niewiele miałbym trudu.” (TA, 146).

„Mój syn za długo na ojca w grobie czeka. Marzyłem, że w nim wychowam człowieka dosko-
nałego – byłby takim, gdyby mi go śmierć nie wydarła, zanim zdołałem wszystko mu powiedzieć 
i zanim on zdążył objawić mi swoją wolę. O ile wszakże odgadłem, spełniłem ją.” (TA, 148).
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Wspomnienie przywołuje też refleksję nad relacją ojca i syna. Ojciec, pokazu-
jący synowi świat, objaśniający jego prawidła, to nauczyciel, przewodnik po jego 
meandrach. Nieoczekiwany okazuje się jednak w perspektywie całości tekstu zapis 
testamentu głównego bohatera, na podstawie którego majątek ma zostać spieniężony 
na żywność dla najbiedniejszych i najuczciwszych  konstantynopolitańskich psów 
(wcześniej pojawia się sugestia dotycząca psiej wierności). Jako zabieg rozwiąza-
nia akcji, pełni funkcję ciekawego konceptu, ale jako konstrukt spinający całość 
wywodu konfesyjnego – okazuje się przerażający w swojej prawdzie. 

Z kolei dialogiczna formuła w miniaturze Starzec	 i	dziecię	ujawniająca z per-
spektywy czasu paradoksy definicji „życia” dotyczy wpisanej w ramy opowie-
ści refleksji nad kumulatywnym doświadczeniem poprzedników, którą odczytywać 
należy jako intensyfikującą myślenie, ale niosącą często trudną do zaakceptowania 
przeszłość. Refleksja ta ujawnia charakter cywilizacji i powinności ludzkich, wyni-
kających z uczestnictwa w procesie cywilizacyjnego rozwoju (SD, 158) i potwier-
dzających maksymę:

świat nie każdemu równą z innymi przestrzeń wymierzył. (SD, 160)
Najśmielej płynie przez morze ten, kto mniema, że śród okrętu jest dnem głębiny, 
a wiatry sznurami huśtawki. (SD, 161)

Konstrukcyjny i kompozycyjny zamysł pisarski, dzięki zastosowaniu kompozycji 
szkatułkowej (jak to miało miejsce w obrazku W	lesie), służy również w Cholerze	
w	Neapolu, wydobyciu przez opowiadacza epistolograficznej historii Franciszka Pet-
tiego i jego siostry Julii, do której ten pisze listy (od 20 sierpnia 1884). Forma tera-
peutycznego zapisu siebie i zdania relacji z wydarzeń neapolitańskich ujawnia skutki 
zarazy i przesunięcia aksjologiczne. Utrata zmysłów, mechanizm działania tłumu 
tratującego Żyda (Wiecznego Tułacza) jako Obcego (kozła ofiarnego) obwinianego 
o klęskę zarazy i śmierć najbliższych – okazują się jako doświadczenia – rodzajem 
modlitwy (monologiem ze sobą, ale kierowanym ku Bogu). To zapisana rozmowa 
z Bogiem, modlitwa–prośba (mająca jednak charakter zakładu), w której siostra 
staje się tylko medium służącym tej relacji:

Siostro moja, zapłacz nade mną: dziś, po kilkunastogodzinnych zaledwie cierpie-
niach, umarła żona. W gmachu moich nadziei niespodziewany piorun zrobił straszny 
wyłom. Do tej chwili nie mogę się opamiętać. (CHN, 168)
Matko Boska, najlitościwsza opiekunko nasza, wskrześ mi żonę. Zedrę stopy na pokor-
nych pielgrzymkach do twoich kościołów, wszystkie od pracy wolne godziny poświęcę 
modlitwie, wyżłobię kolanami doły przed każdym twoim ołtarzem i łez w nie dzięk-
czynnych naleję – tylko niech moja Małgorzata zmartwychwstanie! (CHN, 169)
Całkowitego odpuszczenia grzechów i kar udzielamy także wszystkim tym, którzy 
albo w samą uroczystość Różańca świętego, albo w który bądź dzień całej oktawy 
dusze z grzechów oczyszczą, do Stołu Pańskiego z nabożeństwem przystąpią, i rów-
nież w myśl Naszą w którym bądź kościele do Boga i Matki Jego Świętej modlić 
się będą. […] Więc odmawiam różaniec; ach, Julio, jak ja gorąco się modlę! Mam 
nadzieję. (CHN, 172)



114 Rozdział I – W przestrzeni języka. Porządek rozpoznań

Niemożność dyskursywizacji doświadczenia śmierci, jej nieopowiadalność – 
powoduje, że zapisać się dają tylko lakoniczne wzmianki o odejściu kolejnych 
członków rodziny i przyjaciół. Ale uderzające jest, że ta forma zapisu skłania Świę-
tochowskiego do sugestywnego i nośnego zabiegu formalnego. Zabiegu dokonanego 
już z perspektywy instancji nadawczej (z poziomu „meta”). Po oddzieleniu tekstu 
graficznie gwiazdkami, odnarratorski zapis oświadcza: 

Na kopercie listu, który niespokojna Julia wysłała do swego brata, poczta neapo-
litańska odnotowała: «Niedoręczony z powodu utopienia się adresata.» (CHN, 172)

Dlatego też, biorąc pod uwagę cechy stylistyki Świętochowskiego, niezborność 
zapisu, dyskursywną nierówność, nie dziwi diarystyczny zapis Marii Dąbrowskiej 
o „zimnej abstrakcyjnej prozie Świętochowskiego”37. Zwrócenie uwagi na mechani-
zmy językowe, na świadomość obecności i ingerencji instancji nadawczych, wpisanie 
w tekst odbiorcy wirtualnego (zaprojektowanego) odsłaniają wiele ciekawych cech 
narracji Świętochowskiego (czytanych z perspektywy strukturalizmu i poststruktura-
lizmu). Ponadto potwierdzają tezę o terminowaniu Świętochowskiego w różnych for-
mach gatunkowych, sprawdzaniu ich pojemności i potencji znaczeniowej, ale przede 
wszystkim potencji obrazującej możliwość obecności i formy zapisu. Jest to jednak 
wręcz swoista nadobecność, ujawniająca się w dygresji odnarratorskiej i odautorskiej, 
która oprócz wyróżników tekstowych, jakimi są bezpośrednie bądź pozorowane czy 
maskowane zwroty „ja” do „ty”, nie różnicuje się w samym języku, nie ma tu bowiem 
dwóch typów dyskursów. Świętochowski (podobnie jak to się dzieje w dramacie) staje 
się w przestrzeni małych form narracyjnych także nadrzędną instancją obecną w tek-
ście, poszukującą formy właściwej, pełnej, zdolnej opisać prawidła świata. 

3.3. Bajki – czyli na stykach paraboliczności  

Bajki Świętochowskiego, czytane w perspektywie poszukiwania formy wyraża-
jącej dylematy tożsamościowe, ujmują doświadczenie kondycyjne człowieka w jego 
zmianie. Ich paraboliczność pozwala odkryć zakodowane w tekście znaki kulturotwór-
czego dialogu z tradycją. Lektura Bajek38 Świętochowskiego uzmysławia wielopo-
ziomowość odwołań do tradycji, dzięki którym uwyraźniają się aluzje, cytaty, figury 
znaczące, specyfika mitu i jego reaktualizacja. Ale, co ważne, mimo różnorodności 
komponentów, ujawniają, że Świętochowski buduje własną, choć przefilt rowaną przez 
medium śródziemnomorskiej kultury, wschodniego kontekstu filozoficznego i mitu 
słowiańskiego, ścieżkę realizacji formy bajki. Bajkę traktuje jako sposób ekspresji 
myśli, umożliwiający zbudowanie relacji: mit – rzeczywistość, mit – legenda.

37 M. Dąbrowska, Dzienniki	1945–1950, wybór, wstęp i przypisy T. Drewnowski, Warszawa 
1988, t. 3, s. 30–31. 

38 A. Świętochowski, Pisma, t. III (Bajki), Warszawa 1908 [wyd. 1 – Kraków 1897]. Wszystkie 
cytaty (prócz Strachów	Pentelikonu – cytowanych z wydania Kubackiego – oznaczonym jako: Kubacki 
i numer strony) podawane są z tego wydania. Po cytacie podaję numer strony cytowanej. 
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Mitogemy wykorzystywane z korpusu kultury i tradycji śródziemnomorskiej 
(te są najczęstsze), ale i z tradycji słowiańskich i filozofii Wschodu – stają się 
tylko niezbędnym elementem przywołania nawiązującego ciągłość tożsamościową, 
pozwalającą weryfikować obecne i dawne poprzez funkcję różnicującego powtórze-
nia. Formalny wyróżnik gatunkujący i przynależnościowy (bajki) zostaje w wersji 
Świętochowskiego specyficznie wyzyskany i ukształtowany. Co ważne – jego małe 
formy paraboliczne nie noszą klasyfikacyjnych formuł gatunkowych „baśń”, „mit”, 
„legenda”, a przecież w wielu z nich dałoby się te komponenty (gatunkowe i for-
malne) wyróżnić jako znaczące, czasem jako główne wzorniki narracyjnej formy, 
na której oparta jest opowieść39. 

Wiele z nich przypomina alegoryzowane opowieści, które dzięki uniwersali-
zującemu kostiumowi dają wrażenie nośności znaczeniowej. Anna Martuszewska, 
dokonując rozróżnienia paraboli i paraboliczności40, sugeruje wyraźnie, że forma 
paraboli jest nierówna. Badaczka przedmiotu pisze:

Owa niejednoznaczność jest też znamienna dla ujęć naukowych paraboli. Zupełnie 
nieprecyzyjnie i często także całkowicie odmiennie są bowiem przez różnych badaczy 
ujmowane zarówno zakresy znaczeniowe paraboli, jak i jej związek z przypowieścią 
oraz z alegorią, kategorią niekiedy traktowaną jako równorzędna wobec paraboli, kiedy 
indziej zaś ją wręcz zastępująca, zwłaszcza przy analizie XX-wiecznych powieści 
(szczególnie Kafki). Również miejsce paraboli w systematyce gatunkowej, bynajmniej 
zresztą nie tylko polskiej, nie jest takie jasne i jednoznaczne. Jest ona bowiem – czę-
ściej pod nazwą przypowieści czy „podobieństwa” (temu bowiem słowu są najbliższe 
terminy pojawiające się w czeskiej, a czasem i w niemieckiej teorii literatury) przeważ-
nie określana mianem gatunku, ale… gatunku omawianego niemal wyłącznie w obrę-
bie literatury dydaktycznej czy moralizatorskiej i to – o dziwo! – zwłaszcza w tych uję-
ciach, w których ta ostatnia literatura nie jest traktowana jako odrębny rodzaj literacki41. 

Bajki42 Świętochowskiego przypominają swą strukturą i wyróżnikami formalnymi 
mikropowieści. Celowo używam tej kategorii, ujawnia ona bowiem bliskie42pokre-

39 Subtelności i specyfikacje w traktowaniu pojęć i terminów wyjaśniają prace analityczne 
w zbiorze: Nowela.	Opowiadanie.	Gawęda.	Interpretacje	małych	form	narracyjnych, pod red. K. Bar-
toszyńskiego, M. Jasińskiej-Wojtkowskiej i S. Sawickiego, Warszawa 1974. 

40 Zob. A. Martuszewska, Pozytywistyczne	parabole, Gdańsk 1997, rozdz. III („Obrazki	z	życia”	
i	„bajki”,	„baśnie”	oraz	„legendy”, s. 83–114); rozdz. IV (Parabola	czy	paraboliczność, s. 115–154). 
Zob. także: taż, Pozytywistyczna	mowa	 ezopowa	w	 kontekście	 literackich	 kategorii	 dotyczących	
milczenia	i	przemilczenia, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2, s. 5–26. 

41 A. Martuszewska, Pozytywistyczne	parabole, dz. cyt., s. 116–117. 
42 Warto tylko dodać, że Jan Trzynadlowski stwierdza, że bajkę w Polsce osiemnastowiecznej 

zwano przypowieścią lub parabolą. Autor wskazuje na pograniczność bajki, przypowieści, paraboli. 
Zob. tenże, Małe	 formy	 literackie, Wrocław 1977, s. 115. Zob. także: W. Woźnowski, Wstęp	
[w:]  Antologia	bajki	polskiej, Wrocław 1982, szczególnie rozdz. Struktura	bajki (s. V–VII), Pocho
dzenie	bajki (s. VII–XII), Typologia	bajki (s. XVII–XX). W rozdz. Bajka	w	okresie	pozytywizmu 
(s. CIX–CX) – jakkolwiek nie jest to adekwatny sprawdzalnik Bajek	Świętochowskiego – wspomina 
tylko Autor o przenikaniu nowej tematyki do bajek i niezrealizowanym postulacie, jakoby bajka 
– jako gatunek realizujący utylitarystyczne postulaty – mogła się sprawdzić w pozytywizmie. 
W rozdz. o bajce młodopolskiej pisze głównie o Lemańskim. Zob. także: tegoż, Dzieje	bajki	polskiej, 
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wieństwo opowieści i mitu, które próbują opisać i uchwycić doświadczenie wtajem-
niczenia i inicjacji – jako nadrzędne doświadczenia poznawcze. W obrębie gatunku 
bajki dokonuje się również nie tylko mitologizacja (poprzez jawne odwołanie do 
mitologii jako budulca tożsamościowego), lecz także mityzacja przestrzeni.

Warto też zastanowić się nad zasadnością użytej przez Świętochowskiego formy 
bajki – jako jednego z wielu gatunków ujmujących proces ludzkiego poszukiwania, 
stawania się, paradoksów egzystencji. Bajki te stanowią, moim zdaniem, alibi na 
rzeczywistość pozatekstową. Stają się rodzajem swoistego cudzysłowu w twórczości 
Świętochowskiego, pozwalającego na to, by niemożliwe i niewiarygodne, z dziedziny 
ogromu (Nietzscheańskiego Ungeheure odniesionego do Wagnerowskiego monu-
mentalnego dzieła niemożliwości) przenieść jako matrycę tekstu i zapisać ją bez 
nadwątlenia pozycji wielkiego pisarza, dramaturga, felietonisty. 

Następuje tu jednak łamanie zasad bajki, która spokrewnia się z formą mitu, 
legendy, a której fundamentem jest relacja oparta na dialogu. Dialogu specyficznym 
– mającym za interlokutorów: opowiadacza (który jest doświadczony i wie) i słu-
chacza (raczej słuchaczkę, która naiwnie przysłuchuje się bądź dziwi). Ustawienie 
pozycji narracyjnych (znanych skądinąd z innych form gatunkowych): mistrz – uczeń 
jest od początku wyraźne. Ciekawe w modelu bajek Świętochowskiego jest też to, 
że następuje tu dwupoziomowa inicjacja i modelowanie procesu lekturowego: opo-
wiadacza (narratora) i słuchacza(ki): we własny świat – ujawniający dystans pod-
miotów do świata bajki, ale i w sam świat bajki. Ponadto – co oczywiste – w każdą 
z bajek wpisany jest potencjalnie słuchacz – odbiorca wirtualny. 

W tym kontekście dopowiedzieć jeszcze należy, jak zmienia się w bajkach forma 
dialogu jako reguły rządzącej narracją. Dialog staje się tu komponentem spinają-
cym i klamrą gatunkową. Wyznacza profil lektury, wyłania postaci wprowadzające, 
wreszcie – jest formą puenty, która często – co nieoczywiste – otwiera dopiero sytu-
ację końca fabuły.

Brak genologicznego określenia „baśń” każe przypuszczać, że nie ma tu skarb-
nicy narodowych pamiątek, wiedzy wspólnotowej współtworzącej rzeczywistość 
i odpowiadającej za jej ramy. Nie ma odwołania do folkloru, do struktury mitu 
pierwotnej wspólnotowej społeczności, mitu projektującego zbiorową wyobraźnię. 
Jednak ciekawy może wydawać się fakt klasyfikacji bajek Świętochowskiego jako 
formy antropologicznego zapisu (rozumianego w sensie uniwersalnym: antropo-
logiczny to ujmujący człowieka jako fenomen i potencjalny „wymiar” badania). 
Antropologiczność tych tekstów rozumiem w tym kontekście szeroko, nie sytuując 
znaczenia w kategorii zbiorowego myślenia, folkloryzmu, mitycznej sfery wza-
jemnego powinowactwa zaklętego w wyobrażonych formach podawczych (pieśni, 
mitu, hymnu, legendy, gawędy, opowieści). Dotyczy ona refleksji nad kondycją 
człowieka w ogóle.

 Warszawa 1990. Autorka monografii poświęconej baśni młodopolskiej – Anna Czabanowska-Wróbel 
– nie pisze w ogóle o bajakch Świętochowskiego (co oczywiste, przytacza jedynie raz jeden opinię 
Anny Martuszewskiej o parabolach autora Strachów	Pentelikonu). Zob. A. Czabanowska-Wróbel, 
Baśń	w	literaturze	Młodej	Polski, Kraków 1997.
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Bajka Świętochowskiego (jako gatunek paraboliczny) ujawnia uniwersalne pra-
widła kierujące myślenie o człowieku jako nieustannie pytającym cogito, o pod-
miocie myślącym, wątpiącym, poszukującym wzorców i prawideł diagnozujących 
mechanizm relacji w kosmosie, ale przede wszystkim mikroświat „własnej głowy”, 
własnego wnętrza. W projekt bajek – podobnie jak innych tekstów Świętochows-
kiego – Dumań,	Duchów, powieści – wpisana jest wieczna wędrówka ku poznaniu, 
inicjacja w dojrzałość i rozpoznanie siebie. Forma bajek (o aforystycznym kom-
ponencie znaczącym) staje się także sprawdzalnikiem gatunkowym sensowności 
wyłożenia i opisania tej wędrówki. 

Po rozpoznaniach Anny Martuszewskiej warto też się zastanowić, czym jest 
forma bajki i paraboli dla Świętochowskiego. Na pewno sam wybór wzorca gatun-
kowego jest tu ważny. Trudno mówić o konsekwencji własnej ścieżki parabolicz-
nej, ale warto spostrzec, że ta forma opowieści wpisuje się w parnasizujący wzo-
rzec tożsamościowy (i formalny) Świętochowskiego, dla którego kostium antyczny, 
klasyczny i klasycyzujący staje się sposobem na opowiedzenie ważkich sytuacji 
granicznych kształtujących kryzys podmiotowości i kryzys poznawczy. Dlatego też 
modele wyobraźni kultury śródziemnomorskiej należy ocenić jako konsekwentną 
ścieżkę (zaznaczoną przecież wyraziście w dramatach antycznych i jednoaktówkach) 
umożliwiającą dialog z kulturą, ale przede wszystkim refleksję nad stanem kulturo-
wej wyobraźni. A taka forma bajek okazywałaby się minitraktatem filozoficznym.

Mitologia byłaby tu skrótem kulturowym, natomiast konfrontowanie mitologii 
i mityzacji, która się nad nią nadbudowuje z mitem pierwotnym i założycielskim, 
ujawniałyby wielopoziomowość modelu refleksji i wielopoziomowość przekładu. 
Palimpsestowa forma przekazu, wykorzystująca często eklektyczność figur mitu, pro-
jektowałaby też typ nowego człowieka – erudytę, wpisanego jako instancja odbior-
cza bajek, który uzupełniałby proces lekturowej całości.

Ważna okazuje się świadomość przekładalności i różnicy kategorii bajki i mitu 
oraz ewolucji zakresu używalności i stosowalności „bajki”. Erazm Kuźma wska-
zuje, że w refleksji literaturoznawczej oświecenia i klasycyzmu 

słowami „mitologia” i „bajka” (w znaczeniu ‘mit’) posługiwano się w trzech wypad-
kach: gdy mówiono o początkach poezji w ogóle, o sposobie pisania epopei i wypo-
sażania jej w machinę i o bajce, czyli fabule w tragedii. Przez mitologię zaś w zasa-
dzie rozumiano system wierzeń Greków i Rzymian. […] W dojrzałym romantyzmie 
nazwa „mitologia” stopniowo ograniczana jest na rzecz nazwy „mit”, a nazwa „bajka” 
w znaczeniu ‘mit’ wyparta została całkowicie43. 

Ponadto – już otwierający Bajki	tekst	Krajobrazy, czytany w kontekście rozpo-
znań Nietzscheańskiego Zaratustry, wskazuje, że mamy do czynienia ze  specyficznym 
typem bajki. Jest to bajka filozoficzna, pełna intertekstualnych nawiązań, ale i pokładu 

43 E. Kuźma, Kategoria	 mitu	 w	 badaniach	 literackich, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4, 
s. 55–73. Badacz, pisząc o powtarzalności mitu i homonimii bajki – oznaczającej zarówno mit, jak 
i gatunek poezji dydaktycznej, apolog, podkreśla, że w języku francuskim „odróżniano to pierwsze 
znaczenie pisząc „la Fable” dużą literą” (s. 59). 
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samej potencji filozoficznej, która przefiltrowana przez medium autorskie44 Świę-
tochowskiego zyskuje podwójny adres: czytelnika wyprofilowanego (erudytę) – 
odnajdującego głębię nawiązań i kontekstów, i, jak każda forma paraboliczna, czy-
telnika niewykwalifikowanego. Szczególnie bliska wydaje się tu także perspektywa 
wędrówki myśli z Parerga	 und	Paralipomena Schopenhauera i jego Świata	 jako	
woli	i	przedstawienia, która staje się przecież podbudową nietzscheańskiej formuły 
sceptycyzmu poznawczego, ujawniając, że jedynie perspektywa oddalenia gwaran-
tuje poznawczą pewność i świadomość właściwego rozpoznania własnej sytuacji. 
W Świecie	 jako	woli	 i	 przedstawieniu, uwzględniając perspektywę sceptycyzmu, 
podbudowanego woluntarystyczną niepewnością, Schopenhauer pisze:

Przebudzona z mroków braku świadomości wola odnajduje siebie jako jednostkę 
w świecie bez końca i bez granic, pośród niezliczonych jednostek, które wszyst-
kie dążą, cierpią, błądzą – i jak po przykrym śnie spieszy z powrotem, do dawnego 
braku świadomości. Póki jednak tego nie osiągnie, pragnienia jej są bezkresne, rosz-
czenia niewyczerpalne, a każde zaspokojone życzenie rodzi nowe. Nie ma na świe-
cie niczego, co mogłoby zaspokoić jej pragnienia, wyznaczyć cel ostateczny żądzy 
i wypełnić niezgłębioną otchłań jej serca45.

Ideał miłości, fantazmatycznie uobecniany, prowokuje tylko do dystansu i scep-
tycznego spojrzenia – zawsze wobec, skoro mówi się, że:

Świat ogłosił ogólną wyprzedaż starych ideałów i zamierza sprawić sobie nowe. 
Charaktery i rozumy posiadają swój cennik i wystawione są na targach jak ryby 
i warzywa. (5)

Mentalny pejzaż bajki, z zimową aurą, przywołuje jednak skojarzenia z baśnią 
(!) Grimmów o Gerdzie i Kaju. Wydaje się, że po to, by prowadzić dialog w milczą-
cym świecie złudzeń, przywołanie takiej perspektywy jest mało znaczące. Jedynym 
uzasadnieniem jest przynależność bohatera do krajobrazu zimowego Północy, który 
cechuje doświadczenie milczenia i dystansu. Wspomaga je przeświadczenie o zwycię-
stwie silniejszego oraz samolubstwie jako „moralnym szkielecie natury człowieczej, 
z którego obecnie coraz częściej opada odgniłe ciało” (7). Pojawia się tu jednak nie-
zasadne bajkowe połączenie – nieudolne przejście (ujawniające szwy w narracji): 

Nie potrzebujesz pani wysyłać oczu daleko, spojrzyj koło siebie, rozważ jakikolwiek 
stosunek społeczny… (W tej chwili jakiś szum nagły ogarnął rozmawiającą parę – 
to niewidzialne, lodowate twory zaczęły koło niej krążyć skwapliwie. Przypłynął 
wieloryb, kilka rekinów, pił i ryb drobniejszych – wszystkie w ożywieniu i gniewie, 
niemal dotykając płetwami i ogonami ust mężczyzny). (8)

44 Anna Martuszewska, analizująca tę bajkę Świętochowskiego, zwraca uwagę, że to medium 
autorskie ogranicza się do ramy utworu. Taż, Pozytywistyczne	parabole, dz. cyt., s. 90. Jakkolwiek 
niezwykle trafne są spostrzeżenia Autorki, wydaje mi się, że przez to, że sprowadza się do ramy 
czy klamry (tak bym nazwał ten rodzaj obecności i ingerencji), to chce się tu stworzyć pozór cał-
kowitej obecności, panowania nad tekstem i jego tokiem.

45 A. Schopenhauer, Świat	jako	wola	i	przedstawienie, przeł. i komentarzem opatrzył J. Gare-
wicz, Warszawa 1995, t. 2, s. 819.



Porządki narracji 119

Przywołanie przykładu porównującego świadomość Greka i świadomość obecną ma 
na celu ujawnienie relatywności i dysfunkcjonalności pojęć oraz kategorii opisujących 
ludzkie potrzeby i wzorce etyczne. Dalsza rozmowa dotyczy kulturowego osocza rozu-
mienia i zmiany paradygmatu normotwórczego – ujawniającego zmienność wzorców, 
ideałów, konwencji. Zderzenie to ma też na celu ujawnienie funkcji zestawienia: 

On był człowiekiem całym, my ułamkami ludzkimi, on był genialnym, my jesteśmy 
tylko przyzwoici. (9)

Przykład ujawnia potrzebę wyzbycia się formy, znaczenia i stanowiska. Najważniej-
szym określeniem, kształtującym tożsamość jest bowiem nazwa „człowieka”: 

Za nami suną się niewidzialne, a ciągle obecne szeregi duchów opiekuńczych z księ-
gami ustaw, z łańcuchami zwyczajów i pętami przesądów. Wszystko to nas strzeże, 
krępuje, ściska, w chwilach szczerości na usta palce kładzie i ucisza. Przed tym 
dozorczyń orszakiem nigdzie dwoje ludzi schronić się nie może, czasem tylko uciek-
nie przed nim jednostka, gdy zostanie sama ze swoją myślą. […] Ludzie zaś naj-
rozumniejsi, najuczciwsi, najpiękniejsi są wtedy, kiedy porozumiewają się z sobą, 
jako ludzie, a nie jako politycy, obywatele, mężowie i żony, słowem, istoty osadzone 
w pewnych miejscach i w pewnych stosunkach. (9)

Stąd też postulat zrzucenia „lodowatych masek” (12), które „na twarzach ciągle 
topnieją i krzepną” (12), które hamują proces świadomościowy i uniemożliwiają 
wzrost „rozkwitłych myśli i uczuć” (12).

Druga część tekstu – Południowy rozpoczyna się wizją opowieści wędrowca, 
wieszczącego śmierć bogów (16), mówiącego o kajdanach nałożonych na język przez 
ludzkie formy wmówień:

wiózł ich okręt płynący po obłokach, który rozbił się o słońce i zatonął wraz z całą 
załogą. Ludzie z ziemi pospieszyli na ratunek i próbowali niektórych ocalić, ale darem-
nie. Czytałem o tym wypadku w księgach poważnych. Ale nie martw się, śliczna 
ozdobo natury, bo chociaż bogowie potonęli, gospodarstwo świata jest tak mądrze 
urządzone, że bez nich prawidłowo rozwijać się będzie (16–17)46.

Refleksy lektury Zaratustry Nietzschego wydają się wyraźne, ale wiadomo, że jest 
to celowo zmieniona transpozycja. Jedynym, prawdziwym i pewnym doświadcze-
niem poznawczym siebie okazują się jednak izolacja od ludzi oraz ucieczka w góry 
(jak wędrowiec Nietzschego):

poczciwi ludzie, dostawszy pode mnie orzech, gryźli go, zjadali ziarno i sprawiedli-
wie ciskali za mną łupiny. Zawiedziony, zubożały, uciekam od nich w góry, ażeby 
wznieść się jak najwyżej i żyć najodludniej. […] Nie przypełzną tu gadziny wspom-
nień, nie zlecą się puszczyki i nietoperze z pieczar życia… natomiast obstąpią mnie 
duchy dobre… ukołyszą śpiewem, okadzą woniami kwiatów i opaszą wstęgami tęcz 
wielobarwnych… (26)

46 Riposta kobiety ma charakter irracjonalnej opowieści o tworach powstających między ludźmi, 
które tamują swobodny „wylew” słów. 
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Doświadczenie frenetyczności krajobrazu, wręcz makabrycznego obrazu apo-
kaliptycznego (rojowisko przedziwnych istot; tron Nocy – z dwiema leżącymi hie-
nami, szakalem służącym za podnóże, sępem u wierzchu tylnego oparcia), w którym 
słychać zaledwie ciche tony „szczerej miłości, skromnego rozumu lub bolesnego 
jęku” (29) to pejzaż mentalny Dwugłosu	miłości. Ziemia śpiewająca swój hymn 
„zwycięs kiego gwałtu” (29), ową hymniczną pochwałę śpiewaną przez „jadowite 
języki” „krwiożerczych paszcz” (29) przedstawia w tej bajce specyficzny obraz – 
spotęgowany obecnością znaczących w tradycji kulturowej ekwiwalentów rzeczy-
wistości religijnej (krzyż Madonny opleciony ogonem węża).

Tytułowy dwugłos można odczytać jako antyfonę, zawierającą serię próśb, bła-
gań, skierowaną do „wszechmocnej”. Ale suplikacyjne fragmenty, pojawiające się 
tu w formie prośby, mają charakter obłaskawiania i zaklinania rzeczywistości:

– Spraw, wszechmocna, ażeby pierś ziemi nie brzmiała głośniej, niż wnętrze grobu, 
w którym szeleszczą drobne robaczki i odbijają się echa gniewów bożych. Niech 
Bóg tylko ma prawo w naturze huczeć gromem, jak on jeden ma prawo świecić 
błyskawicą.
– Rodzicielko  spokoju, powstrzymaj lub osłab ruch życia, który nas chłonie i dławi. 
Nie możemy ani zdążyć w wyścigu stworzeń zuchwałych, ani mu drogi zagrodzić 
nie przebytą górą. […] Podczas gdy my pełzamy, przelatuje po naszych ciałach 
i rozgniata je gromada nieokiełznanych bestyj, goniących marę zdrożnego szczęścia. 
Matko najdob rotliwsza, niech tętno ziemi zwolnieje, niech Bóg tylko wypuszcza na 
nią z chmur swe huragany, ale niech jej twory nie idą z nimi w zawody. Spokoju 
granitowych skał, spokoju zmarłych oceanów, spokoju pustyń piaszczystych – bądź 
błogosławiony! (32)

Zadziwia język – niezwykle manieryczny, pełen anakolutów, zmian szyku w zda-
niu, jakże bliski młodopolskiej tonacji poematów prozą i młodopolskiemu sztafa-
żowi językowemu (tekst Dwugłosu	miłości pochodzi przecież z 1886 roku):

pastwił się okrutny smutek, który skamienił jej oczy w dwa martwe szafiry, nieła-
miące promieni stłumionego życia. (36–37)  

Apokaliptyczna wizja błagalnego pochodu utrzymana w metaforyce i stylistyce 
biblijnej (rodem z Apokalipsy, ewangelicznej wizji rozpadającej się zasłony przy-
bytku i skarg Jeremiaszowych) uwypukla tylko podniosłość i wagę całego tekstu:

I ziemia brzmiała hymnem zwycięskiego gwałtu. (34)
Ciemność nie pruła się, a całun nocy wciąż wisiał rozpięty na obłokach. (34)
Ogólna trwoga oswoiła i zobojętniła wzajemnie wszystkich. […] Z najrozmaitszych 
istot tworzyły się i rozprzęgały przypadkowe grupy. Nikt nie widział, dokąd dąży. (35)

Przerażające okazuje się pytanie o miejsce człowieka w tej przestrzeni, o sens cier-
pienia zadawanego przez los. Okrucieństwo wizji tego świata jest w pespektywie 
poznawczej człowieka nie do opowiedzenia. Wszystkie pytania, apokaliptyczność sce-
nerii i niemożliwość działania, wielka niewiadoma, która decyduje o kształcie świata 
– podyktowane są próbą odpowiedzi na zagadkę  poznania.  Świętochowski,  wybierając 
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formę bajki, ujawnia obraz krańcowości i bezwyjściowości. Dodatkowo stylizuje 
język i używa środków stylistycznych służących wrażeniu spotęgowania pustki świata 
(posługuje się tu obrazem otchłani). Wchodzi w dialog z poetyką, estetyką i co ważne 
– retoryką – maniery młodopolskiej, tej z ducha Przybyszews kiego (którego przecież 
cenił), braci Brzozowskich, Langego. Co ważne – ocierającej się o kicz, który – jak 
mniemam – ma wydobyć podniosłość wizji i jej graniczny charakter podkreślający 
wzniosłość groteskowego świata. Heterogeniczne elementy estetyczne tego obrazu 
wyznaczają poetyce groteski – elementarnie przecież uobecnionej w tej bajce – miejsce 
zwornika tej rzeczywistości przedstawionej i określają językowy charakter tekstu:

Świat jest obciągnięty całunem nocy, skotłowany burzą i odmętem zwaśnionych żywio-
łów; jeżeli kto w nim ocali siebie lub kogoś – to tylko przez miłość. Tak wszystkie 
inne liny przy nawie życia popękały lub spętały się w wichrach, że ta jedna trzyma 
jeszcze żagiel. (43–44)
Zawisła mu na szyi. W długim uścisku dusze ich wsączały się w siebie pocałunkami 
czysty zdrój uczuć i posyłały w ciszę podniebną szept dwugłosu miłości. (44)

Tyle że forma tekstu, jego językowe ukształtowanie i swoisty hiperbolizacyjny 
naddatek znaczeniowy mają na celu odsłonięcie fundamentalnego pytania o pra-
widła poznawcze i możliwość percepcyjną. O poszukiwanie formy, która byłaby 
odpowiednia dla zobrazowania kryzysu doświadczenia, kryzysu świata, niepew ności 
podmiotu i jego nieciągłości:

– Zagadki poznania każdy otwiera innym kluczem, ze skarbca tajemnic każdy wykrada 
inną prawdę, którą uważa za nieomylną busolę i chce nią wyznaczać kierunek wszyst-
kim. Gdy za nim nie podążą i ze swoimi wskaźnikami w różne strony się rozbiegną, 
on ich dopędza i chłoszcze złorzeczeniem; gdy jego przewodnictwu się powierzą, 
prowadzi ich dłużej lub krócej, wreszcie ustaje zmęczony błądzeniem i radzi, ażeby 
towarzysze zaufali własnym przeczuciom. (40–41)
Nad ludzkością, jak nad jej siedzibą zatoczył się krąg ciemnoty, który niby rzeszotem 
zasłania nam słońce prawdy; przepuszcza on tylko przez niezliczone dziurki pojedyn-
cze jej promienie, w których zawieszamy się i drgamy jak luźne pyłki. (41)

Istotnym dla Świętochowskiego rozpoznaniem jest niemożliwość zrozumienia 
prawideł i mechanizmów rządzących światem i relacjami spowodowana powszech-
nie panującą ciemnotą, zabobonem, instynktami prymitywnymi, niewykształconymi, 
żądnymi ofiary:

I nie religia, bo nawet żaden Bóg, czczony kornie przez swych wiernych, nie zdo-
łał ich zjednoczyć. Ludzie, którzy wierzą w tego samego stwórcę i rządcę świata, 
którzy modlą się w tych samych świątyniach, wyznają te same dogmaty – albo żyją 
obok siebie z daleka jak głazy na polu, które można jedynie drugimi rozbijać, albo 
jak rozżarte tygrysy wbijają sobie kły w gardła, w pazury w piersi. Stań ponad gro-
madą, klęczącą pod ołtarzem i skupioną w pobożnym uniesieniu, spuść w nią odła-
mek cennego kruszcu – jeśli uboga, lub kawałek chleba – jeśli głodna, a zawrze się 
gwałtownie około ponęty, stłoczy na nią swe głowy, zmota ręce, zaskrzypi chciwoś-
cią i huknie gniewem, wyrzucając z siebie zwycięzcę. (41)
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Świętochowski proponuje w tej bajce wykład na temat subtelności wiary w ogóle, 
wiary opartej na paradoksach. Przecież ci, którzy mienią się wyznawcami Boga, wcale 
nie przestrzegają przykazań, przede wszystkim nienawidzą i bezczeszczą godność 
ludzką. I wystarczy przypadek, żeby wywołać walkę Starego zakonu z Nowym. 
Świętochowski podkreśla to wyraziście – sprawdzanie człowieczeństwa w konfron-
tacji, w relacji z innym gwarantuje poczucie międzyludzkiego porozumienia:

odcień różnicy wystarczy, ażeby ci, którzy uznają nad sobą tego samego Boga, mor-
dowali się i zawieszali jako wota w przybytkach jego chwały, zdarte z nienawistnych 
czaszek skóry. Daremnie religia wmawia w człowieka, że każdy bliźni jest jego bra-
tem, on, zaprzysięgając, to powinowactwo słowem, łamie czynem. (42)

Opowiadacz zwraca się do swej słuchaczki w końcowej partii tytułowego dwug-
łosu miłości w roli rezonera, mistrza, mówiąc o „ślubach miłości” (45), które oka-
zują się jedyną i trwałą wartością. Tyle że – dwugłos ten (co znamienne) jest często 
aforystycznym monologiem nakierowanym:

Tak, towarzyszko moja, moralność najwyższym natężeniem swej mocy zdolna je dynie 
utrzymać ludzi w zgodzie, a przy niemocy – dostarczyć im zaledwie masek obłudy. (43)

I tylko cudzysłów bajkowej aury zwalania od odczytania obrazowej metaforyki 
tekstu Świętochowskiego, którego finałem jest lot duchów w „napowietrznej przes-
trzeni”, jako ratunkowej formuły miłosnego dialogu opartej na kiczu magicznego 
zobrazowania. Narracyjne alibi, jakim jest rozpoczynanie bajek od formuły zwrotu 
do czytelnika, w wersji Świętochowskiego, sprawdza zatem podwójny nadawczy 
charakter – czytelnika wirtualnego (potencjalnego) i konkretnego bohatera wpisa-
nego w swoistą akcję czytania tekstu. 

Co ciekawe – gdyby chcieć w tych mikrohistoriach wydzielić plan akcji i fabuły, 
jakkolwiek w przypadku każdej paraboli to trudne do rozgraniczenia, biorąc pod 
uwagę zasadność tego typu rozbioru, należy oczywiście uwzględnić genologiczną 
naturę bajki. W bajkę wpisany bywa bowiem opowiadacz i słuchacz jako media 
oralnego dialogu. Nie jest to jednak prawidłowość powszechna. Najczęściej wszak 
spotykana jest w bylinach, baśniach, opowieściach, legendach, gawędach. Zagajenie 
i wprowadzenie w świat opowieści, które musi zawierać moment przekodowania, 
z reguły dotyczy wyznaczenia relacji: przewodnik – grupa słuchaczy. Oczywiście 
„ty”/„wy” niewyrażone wprost, a wpisane w strukturę opowieści, jest jej podsta-
wową instancją odbiorczą, bez której forma oralna nie istnieje. 

Tyle że u Świętochowskiego plan akcji tworzyłby opowiadacz (pytający, ini-
cjujący opowieść) i słuchająca go uczestniczka opowieści. Plan fabuły – to ramy 
poszczególnych historii. Ważne też jest, że opowiadacz ma tu znamiona mędrca, 
komentatora, od niego zależy, czy udzieli głosu słuchającej. Wszak to on prowokuje 
pytania. Prowokuje je i przez to prowokuje myślenie. Dodatkowo oczywiście zosta-
wia czytelnika z pytaniem o prawidła i reguły oraz generowanie sensu bajek. 

Relacja mistrz-uczeń, opowiadacz-słuchacz, przekłada się na relację: instancja 
nadawcza (wirtualna i konkretna) – odbiorcza (wirtualna i konkretna). Święto chowski 
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stwarza w ten sposób pozór opowiadanej historii. Porzuca mimetyczny warunek 
prawdopodobieństwa, a przynajmniej daje do zrozumienia, że zdarzenia, które są 
przywoływane, pochodzą z kompletnie innego planu i są domeną innej rzeczywi-
stości. Akcja dialogu wpisuje w swe ramy fabułę bajki. A żeby pójść dalej – co 
ciekawe, pytając o bohaterów poszczególnych bajek Świętochowskiego, można by 
(poza niewielkimi odstępstwami) powiedzieć, że oto reguła jest tu prosta: bohater – 
to ten, który opowiada i ten, który słucha. Jemu przynależy możność decydowania 
o toczącej się historii, o przywołaniu takiej, a nie innej opowieści. Świętochowski 
również pozoruje tu stworzenie sytuacji dialogu. Bo dialog służy celom czysto tech-
nicznym – zbudowaniu poczucia dwugłosu i wymiany myśli. Bliskie jest to sokra-
tycznemu modelowi dialogu, którego celem było dojście do prawdy. Michaił Bachtin 
zauważa ponadto, że dialog to odnajdywanie prawdy między ludźmi, w działaniu47. 
Taką perspektywę wyznaczają bajki Świętochowskiego. W związku z formułą dia-
logu stosowaną przez Świętochowskiego Ewa Paczoska – w kontekście wczesnych 
dramatów autora Ojca	Makarego – pisze:

Refleksja, rozmowa, dialog to także forma, którą preferuje on [Świętochowski – dop. 
mój – D.M.O.] w swej twórczości artystycznej. Jego dramaty nie mają bowiem nic 
wspólnego z wzorcami tragedii greckiej, którymi skądinąd się zachwyca. Nawią-
zują w swojej konstrukcji przede wszystkim do dialogu sokratycznego. Dialog ten, 
jak przypomina Bachtin, był swoistą drogą dochodzenia do prawdy znajdującej się 
zawsze „między ludźmi”. Podobnie jak w dialogu sokratycznym, w dramatach Świę-
tochowskiego (nie tylko tych o tematyce antycznej!) bohaterowie są ideologami osa-
dzonymi w pewnej sytuacji fabularnej48.

Specyficzny to zabieg, ale oceniany w kontekście ratunkowej próby dialogowa-
nia, nieudanego wykorzystania dialogu w dramacie (któremu zarzucano przecież 
asceniczność głównie z powodu mielizn tekstowych, z powodu złego czy niesyme-
trycznego rozłożenia akcentów, jednolitego głosu, filozoficznych tyrad, monologów 
na stronie zbyt przeciążających tekst – ujawnię to w części poświęconej dramatom) 
– jakże podobny i mający wiele wspólnego do tego z dramatu autora Nieśmiertel
nych	dusz. Przecież dialog ten (mowa o dialogu ramowym opowiadacz-słuchacz) 
w ogóle się nie różnicuje. Oczywiście wypada zgłosić zastrzeżenie – że nie może 
się różnicować, bo są to pojedyncze wtręty bohaterów trzymających w ryzach opo-
wieść, ale przecież Świętochowski nie pokazuje wyraźnych cech dystynktywnych 
tego dwugłosu.

Ponadto – skoro od początku skazuje się opowieść na niemożliwość poznawczą, 
obwarowuje refleksją sugerującą podejrzliwość, a co więcej – kompletną fikcjonalność 
i zwolnienie od jakichkolwiek reguł prawdopodobieństwa, służyć ma to wyłącznie 
zwróceniu uwagi na formę tekstu, na prawidła, ale i sens takiej kons trukcji, wreszcie 
– na zasadność tworzenia (czy odtwarzania) takiej opowieści. Tak się dzieje w wielu 
bajkach. Wystarczy przywołać pierwsze zdania wprowadzające i końcowe tekstu:

47 M. Bachtin, Problemy	poetyki	Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, Warszawa 1970. 
48 E. Paczoska, Dojrzewanie,	dojrzałość,	niedojrzałość…, dz. cyt., s. 272. 
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Lew kamienny:
Opowiem ci bajkę, dla której najmniejsze dzieci są za duże, aby w nią uwierzyć 
mogły. (50) 
– A ty jak sądzisz? – spytała słuchaczka.
– Ja sądzę – odrzekł – że w bajce wszystko jest możliwe. (54)

Wesele	Satyra:
Wiesz, że Satyr był pięknym za młodu, a skutkiem czego później okropnie zbrzydł? 
Otóż tajemnicę tej przemiany zachowała bajka: (…). (57)
– Bajka twierdzi, że żyje, ale ponieważ z koźlej przedzierzgnął się w człowieczą 
postać, więc dobrzy ludzie mówią, że zginął. (72) 

Hymn	niemych: 
Więc jeszcze opowiedzieć ci inną bajeczkę? – rzekł, pijąc pocałunkami z jej ust ten 
czar, którego nigdy wypić nie mógł. – Dobrze, posłuchaj: (…). (75)

Strachy	Pentelikonu:
Tuląc ją do swych piersi w mroku wieczornym i całując w okrążone uśmiechem 
usta rzekł:
– Teraz ci opowiem inną bajkę. (Kubacki, 258)

Bajki Świętochowskiego traktują o świadomości poznania warunkującego per-
cepcję i istnienie. Lew kamienny to przykład rozpoznania prawidłowego widzenia 
i zrozumienia, że jedyną realnością, prawdą i pewnością okazuje się śmierć: „Nie 
ścigaj śmierci, bo ona cię goni” (50). Kamienienie tytułowego lwa ujawnia ryzyko 
poznania. Ryzyko widzenia w ogóle. To refleksja nad formami zmieniającego się 
świata, ale i świata wyobrażeń – prowadzi do tytułowego kamienienia. Przemiana 
lwa w kamienny posąg Sfinksa ujawnia nieoczywistość ludzkiego widzenia zaklę-
tego w formie pozoru, w formie niemożności wyrażenia. Przykład Sfinksa jest prze-
cież parabolą ludzkiej kondycji poznawczej. Z jednej strony „pozorność” doświad-
czania i percypowania świata odczuwamy zawsze, nawet w chwili maksymalnego 
napięcia świadomości, tyle że może się ona okazać złudną i nieprawdziwą (skoro 
jest subiektywna, a zawsze taka jest dla Świętochowskiego – ucznia Schopen hauera 
i czytelnika Nietzschego). Z innej – pozorność skamienienia wcale nie jest nazna-
czona niemożliwością i brakiem poznawczej intensywności:

Tylko czatownik latarni jeziora twierdzi, że pewnej nocy słyszał, jak lew przemówił 
do jakichś cieniów, które po falach do niego przyszły i dziwnym głosem z odrętwienia 
go zbudziły. Słowa jego wszakże nie wiązały się w żadną treść zrozumiałą. Mówił, że 
żyje, myśli i czuje, ale skamieniał na wszystko, co spodem świata się toczy, że cierpi, 
gdy mu chmury promienny szczyt przesłonią, ale te smutki roztapia mi w rozkosz 
jedna chwila widzenia góry w jej majestacie, że największym szczęściem jest zawie-
szenie wzroku na wysokości, do której kurz walk padołu nie sięga i która nie mdłymi 
ognikami nizin, ale blaskami podniebia gorzeje. […] Lew pozostał Sfinksem. Siedzi 
on odtąd kamienny na kamiennym zrębie i patrzy w zachwyceniu ku górze, czy ona 
płaszczem się otuli, czy rozodziana z cieniów uroki na jego oczy rzuca. (54)
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To przecież paradoks Platońskich bohaterów Timajosa,	 Fajdrosa,	Kratylosa – 
oparty na paronomazyjnej formule: widzieć-wiedzieć i jej nieoczywistym charakterze 
poznawczym wykorzystuje Świętochowski do zbudowania jakże misternej paraboli 
wzrokocentryczności zaklętej w perspektywie epistemologicznej. Już w pierwszym 
zdaniu bajki Wesele	Satyra stosuje świadomie pewien zabieg (konsekwentnie reali-
zowany w całym tekście), który polega na wyzyskaniu znaczenia gry słów polega-
jącej na zestawieniu (paronomazyjnym i kalamburowym) „satyr: stary”. Oczywi-
ście zabieg ten nie polega na bezpośrednim zestawieniu słów. Co więcej – nigdzie 
to zestawienie się nie pojawia. Ale tekst jest tak konsekwentnie przemyślany, że 
pokazuje, jak Świętochowski poprzez maskę wykorzystującą przywołanie i spara-
frazowanie mitu z kanonu kultury śródziemnomorskiej, czyta ową mentalną starość 
Satyra. Przecież mit, który wybiera, oparty jest na tej nieoczywistości: piękny za 
młodu Satyr zbrzydł (co oznacza także: zestarzał się). Świętochowski wykorzystuje 
też popularną wersję zestereotypizowanej formuły „bycia satyrem”, obrazowo roz-
praszającego po Skapolu swoje myśli (70). Paradoksalność bycia satyrem polega 
również na odwiecznej niemożności powrotu do formy ludzkiej (a biorąc pod uwagę 
formę anagramu: Skapol–Polska, także może formy polskości?), ale w niej trudniej 
jednak o alibi na siebie i rzeczywistość. 

Potencjał tekstu Świętochowskiego nakazuje wydobyć jeszcze jedną ciekawą 
formułę finału, która dotyczy samej konstrukcji bajki i jej prawideł, przywołaną 
już wcześniej: 

– Bajka twierdzi, że [Satyr – dop. mój – D.M.O.] żyje, ale ponieważ z koźlej prze-
dzierzgnął się w człowieczą postać, więc dobrzy ludzie mówią, że zginął. (72) 

Przypisanie tych słów opowiadaczowi deprecjonuje formę bajki i taki sposób 
mediacji. Deprecjonuje jako przekaz i uniewiarygodnia przez to jej istotę. Ironicz-
nie się ustosunkowuje do możliwości mediacyjnych bajki i jej statusu (dodatkowo 
można by rzec – ironia zastosowana w tej konstatacji podpowiada, jakoby bajka 
przysługiwała złym ludziom).

W Hymnie	niemych odnaleźć można rodzaj bajkowej otoczki dzięki której przy-
wołuje się mit o państwie cieni i krainie zmarłych, w której płynący po Styksie Cha-
ron wiezie przed tron Minosa (sędziego umarłych) duchy śpiewające hymn niemych. 
Całe osocze mitologiczne ujawniające wizję muzyki dźwięków, harmonii sfer, która 
tworzy ciało wszechświata, służy wzmocnieniu istoty pieśni (hymnu) i istoty poezji. 
Apel Apolla skierowany jest do muz, by te wróciły ziemi charakter i cudowność 
dźwięków, które chór niemych śpiewa. Łabędzi śpiew duchów, który jest ostat-
nim (pośmiertnym głosem) zdradza piękno muzycznej harmonii dźwięków49. Świę-
tochowski wygłasza tu swoisty traktat poetycki dotyczący roli i miejsca poezji 
i muzyki, które niewątpliwie są jednością. Wyrażają bowiem niewyrażalne,  dotykają 

49 Harmonia sferyczna traktowana jest tu jako kosmiczne doświadczenie muzyczności, co 
odpowiada przecież takiemu rozpoznaniu przez starożytnych. Zob. J. James, Muzyka	sfer.	O	muzyce,	
nauce	i	naturalnym	porządku	wszechświata, przeł. M. Godyń, Kraków 1996, zwłaszcza s. 37–38.
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niedotykalnego. Jakże bliska to formuła późniejszej Leśmianowskiej koncepcji słowa, 
by uchwycić niepochwytność i ocalić mgnienie rzeczywistości, ową „spojrzystość” 
od zapomnienia (wiersz o takim tytule publikuje Leśmian w 1932 roku). Apollo 
błaga muzy o przywrócenie ziemi pierwiastka muzycznego (poetyckiego). Pojawia 
się tu perspektywa bezimiennego poety, który reaktualizuje istotę poezji w dia-
logu oraz w hymnie niemych duchów, który z kolei jest upostaciowieniem ducha 
(głosu) milionów i jest – jako głos wybrany – za nie odpowiedzialny. Nie wieszcz 
i słowo odkupieńcze są tu ważne, ale właśnie bezimienność działania, sprawczość 
mocy słowa w ogóle: 

Bezimienny poeta śpiewał hymn niemych. W wyrazach, które huczały jak gromy, 
oślepiały jak błyskawice lub spadały jak ciepły deszczyk majowy na spieczoną zie-
mię, opisywał on te uczucia i myśli, które w milionach serc zamierają, nigdy nie-
wypowiedziane. (84)

Podobnie w Dafne wykorzystanie mitu i wariacja na jego temat opiera się na 
wydobyciu z przemiany nimfy w krzew nieoczywistej zależności między posiada-
niem a nieposiadaniem. Spełnienie okazuje się tu możliwe dzięki nieposiadaniu, 
dzięki kategorii braku. Dwa widma przywołują także obecność duchów i formę towa-
rzyszenia ich człowiekowi, która wywołuje zmiany w wyobraźni, a przez to percep-
cji świata i świadomości. Bajkowy potencjał, przetkany aforystyczną myślą50, zdaje 
się ujawniać filozoficzny komponent lektury Milla i Stirnera (jako autora Jedynego	
i	 jego	włas	ności) – dotyczący kwestii rozpoznawania wolności w sobie i innych 
jako niezbywalnego doświadczenia. Wolności, która oprócz oczywistych modeli jej 
realizacji (w spotkaniu ze sobą i innym) jest przede wszystkim wolnością w języku, 
skoro ten „jest mową nieśmiertelności” (118–119). Ale istnieje wielkie niebezpie-
czeństwo języka i myśli (własnej i cudzej), również niebezpieczeństwo banalności, 
jałowości, języka maski, wreszcie – faktu stwarzania poprzez język, który powo-
łuje do istnienia i ustanawia:

Łykam twoje słowa jak bańki mydlane, ale to mnie nie syci, tylko mdli. (125)

Pytanie o granice wolności rodzi także pytanie o granice odpowiedzialności włas-
nej i cudzej, o widmowość relacji i zamazywanie granicy: moralne – niemoralne, 
nowa idea – niecnota (126).

50 „Kieszenie ludzkie są jak łan grochu: niektóre puste i robaczywe, inne pełne. Do tych biedak 
się zakrada i wyłuskuje z nich smaczne ziarna.” (120).

„Na pobojowiskach można znaleźć chleb porzucony, odzież zgubioną, klejnoty drogie, które 
trupom są niepotrzebne, a żywym się przydadzą.” (121–122).

„niedola jest magnesem odpychającym. Przy jej drzwiach stoją na straży smutne duchy, które 
ludzi odstraszają;” (122).

„Odgrzeb z popiołów twej duszy iskrę miłości dla ludzi, wiary w dobro, nadziei w jego zwy-
cięstwo, rozdmuchaj ją w płomień, który drogę rozświecać będzie i pójdź ze mną.” (122).

„– Do każdej młodej i bohaterskiej idei przyczepia się stara i wygłodniała niecnota jako jej 
siostra, która zamierza z nią świat okraść, kiedy tamta pragnie go zbawić.” (126).
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Bajki Świętochowskiego poprzez swój nieskrywany dydaktyzm (ale daleki od natręt-
nego moralizowania) ujawniają także różne modele wychowania. Już model relacji 
z poziomu „makro” w relacji opowiadacz-słuchacz należy tak potraktować. Sama istota 
wymiany oparta na modelu opowieści pozwala na tę oczywistą kons tatację. Tyle że te 
modele to nie wychowawcze wzorniki, puentujące dydaktycznie przejrzyste dekalogi 
czy protokoły zachowań. Świętochowski daleki jest tu od formy bajki oświeceniowej 
(jakkolwiek ceni Krasickiego i La Fontaine’a, parafrazując go nawet w aforyzmach) 
– opartej wszakże na wzorach ezopowej bajki zwierzęcej. Bo przecież jego bajki – 
mające za podstawę fabułotwórczy model przywołania często znanych opowieści 
(funkcjonujących w rejestrze kulturowym), które transponuje twórczo i modyfikuje 
bądź uruchamia zakodowany w nich paradoksalny potencjał – to bajki filozoficzne. 
To minitraktaty pełne aforystycznych komentarzy (właśnie w tej formie ujawnionych). 
To bajki zbliżone do Wilde’owskiego modelu paradoksów z jego miniatur51. Mają na 
celu ujawnienie nieoczywistości, rzadko wyjaśnienie, a na pewno jeśli – to niepełne. 
Przede wszystkim pobudzenie do wyjaśnienia, do myślenia, do patrzenia podejrzli-
wego, różnicującego perspektywy i biorącego pod uwagę twórczy dystans. 

Modele wychowania greckiego i rzymskiego bezpośrednio wpisane są w bajkę 
Dwaj	filozofowie, traktującą o uczniu i mistrzu, który świadom intensywności wza-
jemnej relacji, próbuje wypróbowywać jej granice. Uświadamianie to ma na celu 
ujawnianie różnic w pojmowaniu świata i ludzkiej percepcji:

Izos nikogo nie kochał, prócz swego ucznia Dinamosa. […] Według niego życie 
ludzkie podobne jest do skrzyni, napełnionej szczelnie różnokształtnymi kamieniami, 
które tłuką się o siebie i kruszą podczas jazdy nierówną drogą; leżąc zaś z daleka lub 
przedzielone, nie uderzałyby się i nie niszczyły wzajemnie. […] Izos nie zawiązywał 
stosunków bardzo bliskich, chociaż szczerze miłował cały ród człowieczy. Jednego 
tylko Dinamosa wyłączył i ukochał. (129)

Dialog dwóch mężczyzn ujawnia paradoksy perspektywicznego oglądu, rela-
cje panujące w świecie, prawidła natury i przeznaczenia. Przywołuje jako etykietę 
dewizę prawdy Platona i poszukiwanie paradoksów prawdy związane z możliwo-
ścią wielogłosowego odbioru odbioru, ale i możliwością rozpoznawania mechani-
zmów „prawdy” przez każdego człowieka. 

Są więc prawdy, które ja, prosty ogrodnik, dostrzec mogę, nie mając orlego wzorku 
Platona. (136)
Ludzie „kochają tych, których wartość dla siebie odgadli, a nienawidzą tych, któ-
rych użyteczności nie znają, w obu zaś wypadkach, a co najmniej w drugim, postę-
pują niesprawiedliwie. (137)

Końcowa partia dialogu pomyślana jako paradoks i oparta na nim,  potwierdza zasad-
ność zestawienia obietnicy miłości i nienawiści względem ludzi. Dinamos obiecuje, 

51 Zob. O. Wilde, Eseje,	opowiadania,	bajki,	poematy	prozą, tłum. E. Berberyusz i inni, pod 
red. J. Żuławskiego, Warszawa 1957; tenże, Aforyzmy, wstęp, wybór i przekł. M. Dobrosielski, 
Warszawa 1974. 
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że nie będzie nikogo nienawidził, ale Izos (jego mistrz) nie może żądać, żeby nikogo 
nie kochał. Ten zaś, wydobywając paradoksalność i nieoczywistość swej wypowie-
dzi, konkluduje:

– Tego nie wymagam – rzekł wzruszony starzec – bo i ja muszę kochać ciebie. (137)

Doświadczenie samotności jako jedynej pewności i gwaranta samorealizacji, mimo 
że postulowane i konieczne, w parabolicznym tekście W	lesie, drukowanym na łamach 
„Prawdy” w 1900 roku, przybiera ciekawy rys. Rozmowa dwóch przyjaciół w lesie 
(jeden z nich jest opowiadaczem historii) na temat izolacji, przyszłości ducha ludz-
kiego (w którym obecnie zanikają uczucia), namiętności, nieświadomych i nieobli-
czonych wybuchów serca, ma na celu doprowadzenie do aforystycznej konstatacji 
dotyczącej najniedorzeczniejszego rodzaju filozofii życiowej (takie rozumienie pojęcia 
filozofii wprowadza sam Świętochowski), jakim jest taki sposób obecności człowieka, 
który „dąsa się na rzeczywistość”52. Jeden z bohaterów postanawia uciec do lasu, 
by tam szukać izolacji i spokoju. W liście do przyjaciela-narratora pisze o poczuciu 
zahipnotyzowania przez przestrzeń lasu, uleganiu wpływom widoku cmentarza, klasz-
toru, odrzuconej w ustronie chaty, latarni morskiej i wszelkiej samotni. Alegoryzo-
wana parabola Świętochowskiego ujawnia, że las to miejsce, w którym doświadcza 
się obrazu oczyszczenia duszy – podobnej do kaplicy z jarzącym się ołtarzem nie-
ziemskiej kobiety, świętej i patrzącej na przybysza. W tej baśniowej aurze opowia-
dana jest baśń życia, ale obraz zostaje nagle przerwany, świątynia zaczyna się chwiać 
i zmieniać kształty, a figura kobiety z obrazu zstępuje z naręczami kwiatów. Widzenie 
znika, a bohater doświadczający tego złudzenia zaczyna widzieć teraz ciasny krąg 
czarnych ścian nocy, ciemności pełnej potworów. Dopiero z nastaniem dnia, kiedy 
pojawiają się pierwsze promienie słońca, widma kurczą się i znikają. Świętochow-
ski, pytając o granice ludzkiej percepcji, o sposoby widzenia, granice i możliwości 
zdrowia i choroby (nazwanej przez samego bohatera w liście epilepsją duszy), pyta 
także o granice ludzkiej potrzeby obecności ze sobą i innym człowiekiem. Dlatego 
koniec opowieści w przekorny sposób pokazuje bohatera (który opisywał przyjacie-
lowi w liście swoje wrażenia) promieniejącego wśród grona ludzi. 

Jedną z najbardziej twórczych i kompozycyjnie przemyślanych opowieści Świę-
tochowskiego jest bajka Nad	grobem, będąca swego rodzaju testamentem osiem-
dziesięcioletniego starca (a takich zapisów sporo w twórczości autora Twinki), któ-
rego życie jest pokazane już w formie dokonanej (z perspektywy całości, w czasie 
przeszłym)53 ujawniającej trudny moment podsumowania, które czyni zwrotem do 
najbliższych:

Nie trudź się również modłami za duszę moją, bo jeżeli ja ją mam, a Bóg jest, to wie, 
żeś ty jej nie znała i nie kochała, więc twoich próśb nie wysłucha. (142)

52 A. Świętochowski, W	lesie, „Prawda” 1900, nr 1, s. 2. 
53 „Przeszedł długą drogę od kolebki do grobu, a powszechnie mniemano, że mu na niej pod 

stopami gęsto wyrastały barwne i wonne kwiaty, które czasem miewały kolce, ale nie raniły go nimi 
boleśnie.” (141).
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Przebaczcie mi [dzieci – dop. mój – D.M.O.], że nie miałem lub nie dałem wam 
więcej. Widziałyście nieraz, jak wyczerpany z sił upadałem w nieustającej pracy 
dla waszej wygody, podczas gdy nikt z was nie otarł mi potu z czoła, nikt mozołu 
pomocą nie zmniejszył, nikt go wdzięcznością nie wynagrodził. Przebaczcie mi, że 
chciałem żyć nieco dla siebie, był to bowiem niezbędny warunek, ażebym żył dla 
was. (143)

Ironiczna figura paradoksu zdrowego egoizmu potwierdza, że to konstytutywny 
dla rozwoju świadomości element tożsamości i budulec ontologiczny. Gdyby czy-
tać ten paraboliczny zapis jako biograficzną konfesję samego Świętochowskiego 
(a takich zbliżeń dużo w jego twórczości) – i łączyć jego memento ze skargą umie-
rającego – przewartościowywałby ten paraboliczny obraz zapisy epistolograficzne 
i wspomnieniowe, w których takiej pokory wobec rodzinności brakuje. Może to 
właśnie kamuflaż bajki jest jedynym możliwym językiem, który umożliwia opo-
wiedzenie siebie:

Bądźcie zdrowi, dobrzy przyjaciele. Umiem ocenić waszą bezinteresowność w tej 
chwili: zadaliście sobie trud odprowadzenia mnie do grobu, chociaż za to już wam 
się nie wywdzięczę. (144)

W bajce Świętochowskiego narracja pierwszoosobowa i trzecioosobowa mie-
szają się ze sobą i nakładają. Oczywiście widać tu rozdzielenie ról nadawczych. Ale 
zastosowany przez Świętochowskiego zabieg konfesyjnego zapisu, który dopiero 
przy wnikliwszym spojrzeniu ujawnia tę rozdzielność – to jakby pozornie zależna 
sytuacja sprawcza (narracja z perspektywy i bezpośrednia narracja pierwszooso-
bowa, narracja kogoś uczestniczącego). 

Widzenie duchów przejrzystych (ideałów „ludzi rzeczywistych”, 145) reje-
struje już instancja trzecioosobowa. Duchy te zgromadziły się, żeby przed śmier-
cią pożegnać starca. Spotkanie z nim to bolesne przypomnienie, okropne rozstanie 
przed śmiercią, żal za odchodzącym światem, ale też świadomość, że zostawia się 
świat pozorów, iluzji, złudzeń:

Z twarzą kurczami rozpaczy wykrzywioną, oczami nabrzmiałymi od palących łez, 
spoglądał na zwieszony w przestrzeni orszak ułud, wreszcie pasując się z cierpie-
niem, w którym mu serce pękło, krzyknął i upadł.
Wzruszona jego boleścią ziemia, zamknęła grób natychmiast, zanim grabarze zdą-
żyli go zasypać.
Powracający z pogrzebu chwalili piaszczysty grunt cmentarza, w którym ściany dołu 
same się osuwają. (146)

Ożywienie materii i nadawanie jej kształtów rzeczywistych, żywych – rozumia-
nych jako zysk i strata w Asbe	– opiera się na paradoksie przemiany. Wszak każda 
przemiana – i ten fakt zdaje się Świętochowski rozumieć jako mistrz paradoksu 
– powoduje zarówno korzyść, jak i stratę. Ożywienie pocałunkiem syna Jutrzenki 
(157) powoduje, że niema Asbe odzyskuje głos. Ale konsekwencja późniejszej ado-
racji i jej niezrozumienie przez otoczenie powoduje, że to kara bogów, „bo z ich 
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obrazą odzyskawszy mowę, z ich gniewnej woli straciła rozum” (158). Podobnie 
w	Strachach	Pentelikonu	– model stwarzania i powoływania do życia (rzeźbienie 
w kamieniu bogów) określa prawdziwą tożsamość i jest elementem ją konstytu-
ującym. Relacja przewodnika-pastuszka, który w górach Pentelikonu słyszy głosy 
wołające Alkamenesa, prowokuje do zbadania tej tajemnicy przez sędziów, prze-
konanych opowieścią i wiarą młodzieńca, mających jednak podejrzenie, że skoro 
bogowie się skarżą, to muszą czuć się obrażeni. Ale młody rzeźbiarz-stwórca widzi 
w tej sytuacji przerażenie:

Będę leżącym na dnie morza mięczakiem, będę jadowitą żmiją, pracującym wołem, 
będę najpodlejszym człowiekiem, tylko niech mi z duszy wydrą nieukojone chęci, 
niepokonane marzenia i drzemiące w niej siły, które mnie porywają w krainę czynów, 
wysoko wzniesioną nad poziomem mojej niedoli. […] A może mnie tylko nawie-
dzają widma myśli chorej, może ja nie posiadam tej mocy, która moją wyobraźnię 
dreszczami wstrząsa? Ach, odstąpcie ode mnie, dręczące natchnienia, których cia-
łami przyoblec nie mogę, stocz się po stromej skale, twardy głazie, i roztrzaskaj tę 
wrzącą czaszkę. […] (…) góra drgnęła kilkakrotnie i wydała głębokie westchnienie. 
Przez otwarty jej bok, którym wydobywano marmur, zaczęły nieprzerwanym sze-
regiem wysuwać się najrozmaitsze postacie. Naprzód wielkich gatunków zwierząt, 
małe i wielkie, gładkie i wełniste, łagodne i drapieżne, które otoczywszy kręgiem 
Alkamenesa, zabrzmiały:
– Bądź pozdrowiony, stworzycielu i zbawco, który wskrzesisz nas i wyprowadzisz 
z grobu, gdzie od wieków spoczywamy! (265)

Porównanie bryły skalnej do zwoju osłon (267) okrywających postać boskiej nie-
wiasty, które opadały wraz z dziełem coraz delikatniejszego stwarzania, jest obra-
zowym ujawnianiem kształtowania charakteru i pracy nad własną duszą w momen-
cie kreacji:

Jestem Psyche, dusza dusz. Umiłował mnie Eros, ale rozkochaną opuścił, gdy spoj-
rzałam w jego twarz, którą w miłości naszej niewidzialną mieć pragnął. Tęsknię do 
niego w nadziei, że wróci. (267)

Tej rzeczywistości przynależy doświadczenie śnienia, sen bowiem staje się alibi 
dla świadomości. To doświadczenie, nad którym świadomość nie panuje. Wykuwa-
nie własnej duszy jest tu projektem spotkania ze specyfiką ludzkiego charakteru:

Pomimo zakazu władz młody pasterz, który przegnał owce na sąsiednią górę, posyłał 
często swe bystre oczy do samotnego skazańca. Widział on go z dala, pochylonego 
nad kamieniem, ale niczego więcej rozpoznać nie mógł. (268)
Wszyscy mieszkańcy pod przewodnictwem dostojników wpłynęli długim i szerokim 
potokiem w wąwóz wiodący do Pentelikonu. Przybywszy pod górę, zatrzymali się 
w zdumieniu, jak gdyby na ich oczy padł czas cudu: na posłaniu ze śnieżnobiałych 
okrzesków marmuru, skąpana w blaskach słońca, oglądającego ją szeroko rozwartą 
źrenicą, stała Psyche, a przed nią klęczał Alkamenes. Z wielką uroczystością prze-
niesiono posąg do Aten i umieszczono go na Akropolu. […] Odtąd nie odzywały się 
już strachy w Pentelikonie. Alkamenes przebywał przy nim często i wyprowadzał 
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zeń do Aten coraz nowe postacie, ale zanim każdą wydobył z osłon marmurowych, 
szedł na modlitwę do Psyche, przez którą objawił się jego geniusz i która udzielała 
mu natchnień. (268–269) 

Zapis Świętochowskiego wydaje się o tyle ważny i świadomie wyprofilowany, 
że dostrzec można tu rozróżnienie na duszę i umysł. Na tej świadomości rozdzielenia 
buduje on swą opowieść. Co więcej – zastępowalność pojęć: dusza i psyche wyraża 
istotę niejednoznaczności54. Stwarzanie, powoływanie do istnienia, nazywanie i rzeź-
bienie (tu gestem sprawczym jest rzeźba – trwała materia, którą powołuje się do ist-
nienia)55 to podstawowe czynności bajek filozoficznych Świętochowskiego, ujaw-
niające paradoksalną strukturę i nieoczywistość relacji: stworzone – stwarzające. 
Gdyby ten tekst potraktować jako zbieżny z późniejszym zapisem Poety jako	czło
wieka pierwotnego (1896) i zestawić z rozpoznaniami Leśmiana i Heideggera 
(z 1936 roku), daje on odpowiedź na prawidła kreacji, ale i powinności konstruk-
tora. To pierwotności przynależy siła tworzenia, która okazuje się ważnym medium 
w kontakcie ze światem sztuki, ze światem transcendentnym, a powołanie do ist-
nienia to gest sprawczy. 

Warto też na koniec rozważań dopowiedzieć, że taktyka przekodowywania nar-
racji z pierwszoosobowej na trzecioosobową potwierdza ponadto uniwersalizację 
zapisu przez filtr podmiotowy, zbliżając ją do formy wyznania, wędrówki osobniczej, 
oddala zaś od przezroczystości narracji auktorialnej. Tym samym również obdarza 
się samą narrację podmiotowórczą, pierwszoosobową rangą obecności, działania 
czynnego, a nie tylko przefiltrowanego przez medium trzecioosobowe. Wydobywa 
to oczywiście obecność instancji z poziomu „meta”, którą Świętochowski w swych 
bajkach (zebranych w całość, publikowanych jako autonomiczne teksty w latach 
1886–1893) wpisuje w ich rdzeń kompozycyjny.

Świętochowski, ujawniając w Bajkach i niektórych małych formach obrazko-
wych, że mity są wiecznotrwałe dzięki kumulatywnej lekturze różnicującej (jest 
tu bliski Nietzschemu), w przestrzeni tych tekstów spotyka się z modernistyczną 
wspólnotą ducha. Bliski przede wszystkim samą formą zapisu i konfrontacji myśli 

54 Jan Tomkowski w Zagładzie	świętych	szkieletów pisał: „Rozróżnił [Jefferies – dop. mój – 
D.M.O.] umysł (mind ) i duszę (soul). Chociaż Ralph Waldo Emerson podniósł pojęcie duszy jakby 
o stopień wyżej, ustanawiając słowo „oversoul”, Jefferies nie skorzystał z tego terminu. Wolał 
odwołać się do greckiego określenia „psyche”. W myśl tradycji starożytnej przedstawiano Psyche 
pod postacią ptaka albo motyla. Autor Field	and	Hedgerow pamiętał z pewnością o wieloznacz ności 
słowa „psyche” (tchnienie, życie, dusza). Nazwał „psyche” wewnętrzną świadomością i „umysłem 
umysłu”, który pozwala wznieść się ponad świat materialny i poznawać niebiosa. Nie przywiązywał 
zresztą wielkiej wagi do stworzonej przez siebie terminologii: «Mógłbym pisać zawsze «psyche» 
zamiast «dusza», unikając znaczeń, które przypisuje się zazwyczaj temu ostatniemu słowu, lecz 
byłoby to dość niewygodne. W istocie niekształtne okazują się słowa ludzkie, skoro tylko opuścimy 
drewnianą arenę życia powszedniego»”. J. Tomkowski, Zagłada	 świętych	 szkieletów [w:] tegoż, 
Dom	chińskiego	mędrca.	Eseje	o	samotności, Warszawa 2000, s. 105. 

55 O rzeźbie jako figurze kryzysu kultury modernizmu pisała obszernie Dorota Kielak. W kon-
tekście bajek Świętochowskiego badaczka wskazuje na rzeźbiarskie inspiracje pozytywistów. Por. 
D. Kielak Figury	kryzysu.	Rzeźba	w	młodopolskiej	powieści	o	artyście, Warszawa 2007, s. 42.
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z językiem, który, co pokazywałem, niewolny jest od znamion „izmów” przełomu 
wieku. Podkreśla tym samym ważne dla modernistów (szczególnie Wyspiańskiego 
z dramatów, Berenta ujawniającego funkcjonalność działania mitów i jednocześnie 
obnażając ich niejednowymiarowość w Próchnie, Oziminie i Żywych	kamieniach, 
Langego z jego Rozmyślań) przekonanie, że mity są wiecznotrwałe w swych prze-
mianach, w nawiązaniu do wzorca i mutowaniu go bądź wybieraniu składowych 
części modelujących myślenie. Ale przede wszystkim potrzebne w celu budowania 
własnej koncepcji czytania tekstów kultury.



4. Wybory dramatopisarza

4.1. Dramat Świętochowskiego

Homonimiczna struktura tytułu (dramat Świętochowskiego) ma na celu ujaw-
nienie, na czym polega paradoks obecności i nieobecności dramatu /i w dramacie/ 
autora Mesjasza. Czy powodem są: „nieaktualność” myśli i zjawisk, asceniczność, 
parnasizujący model zapisu figur tożsamości i identyfikacji? Wszak – jeśli rozpo-
znać, jak znakomicie specyfikę ludzkiej egzystencji i kondycji diagnozuje Święto-
chowski, dziwi – obok wielu głosów pochwały – fakt negatywnych ocen współcze-
snej mu krytyki (nieuwolnionej często od tonów upominających i moralizatorskich). 
Wybrana przez niego formuła dialogu i dialogiczności (tak różnorodnie realizo-
wana – jeśli chodzi o typy zapisu gatunkowego, kostium historyczno-kulturowy, 
rezerwuar konwencji i norm) skazała Świętochowskiego jako dramaturga na niszę 
odbiorczą. 

Jaka jest więc przyczyna niezbyt wielkiej popularności czy nieczytelności (co jest 
paradoksem recepcji dramatycznej) tych tekstów? Dramat Świętochowskiego reali-
zuje różne konwencje: dramatu mieszczańskiego/tendencyjnego (Niewinni), obrazka 
dramatycznego/jednoaktówki (np. Na	targu,	Antea,	Helvia), dramatu historycznego 
(Pauzaniasz,	Aspazja,	Poddanka,	Błazen), obyczajowego (Dachówka,	Piękna), dra-
matu idei (Nieśmiertelne	dusze, dramaty antyczne, Duchy,	Mesjasz), dramatu politycz-
nego/narodowego (Hultaj, Kościuszko). Co ważne – nadrzędną wobec każdej z tych 
konwencji (kategorii) – okazuje się kategoria dramatu filozoficznego. Ten korpus 
tekstów – celowo czytam tu jako jedną spójną całość, określającą prawidła drama-
topisarstwa Świętochowskiego, jako jeden tekst kultury rozwijający swoje wariacje 
na temat wolności ludzkiej, mechanizmów historii i teraźniejszości, rozpoznawa-
nia tożsamości podmiotowej, wreszcie – określenia relacji między wolą, powinno-
ścią i realizacją własnego projektu na życie. Dramaty te stają się przestrzenią reali-
zacji filozoficzno-psychologicznych dylematów jednostki. Dylematów – niezwykle 
ważnych i fundamentalnych, które diagnozują podmiotowość bohaterów. 



134 Rozdział I – W przestrzeni języka. Porządek rozpoznań

Jednak dramat ten – realizowany poprzez różnorodne próby zapisu, poprzez róż-
norodne ścieżki dialogu z kulturą, historią, dziejowością, polskością i antykizującą 
formułą określającą obecność w teraźniejszości, nie zaistniał w repertuarze teatral-
nym przełomu wieków jako stały punkt1, choć już Niewinni – pierwszy dramat 
Świętochowskiego – wedle Samuela Sandlera – okazali się „rewelacją teatralną”. 
Dramat w 1875 roku wystawiono równocześnie w trzech najważniejszych ośrod-
kach teatralnych: Warszawie, Krakowie i Lwowie2.

Konstatacja ta skłania mnie do oczywistego dopowiedzenia – wiążącego się 
z różnicą wynikającą z realizacji, intencjonalności i statusu tekstu dramatycznego. 
Świadomy jestem, że porządek tekstu dramatycznego (pisanego) należy oddzielić 
od porządku tekstu dramatycznego realizowanego na scenie teatralnej (swoistego 
poziomu „meta”). Świętochowski oczywiście projektował swoje dramaty tak, by 
mogły być wystawione na scenie. Począwszy od pierwszej próby – Niewinnych, 
przez Ojca	Makarego, którego tematyka (związana z poddaniem krytycznej ocenie 
celibatu księży) ze względu na zaściankowość krakowskiej komisji (z księdzem 
Golianem wyklinającym z ambony młodego dramatopisarza3) przyczyniła się do 
tego, że dramat został odrzucony w przewodzie konkursowym, poprzez jednoak-
tówki i pięcioaktowe antyczne realizacje, aż po obszerny cykl Duchy i późniejsze 
polityczno-społeczne dramaty – Hultaja	czy fragmenty Kościuszki.

Praktycznie najsłabszą realizacją dramatyczną okazują się Niewinni (1875), praw-
dopodobnie w związku z tendencyjnym (a może lepiej jeszcze niewyprofilowa-
nym) modelem dyskursu i silnym wpływem koncepcji deterministycznych, o których 
obszernie pisał Bogdan Mazan, wskazując w swej rozprawie, poddającej gruntow-
nej analizie fenomen wczesnych dramatów Świętochowskiego, na melodramatyczne 
chwyty zastosowane w Niewinnych4. Badacz, ujawniając wagę reguł determinizmu 
poznawczego, konstruującego prawidła pierwszego dramatu Świętochowskiego5, 

1 W Krótkiej	historii	teatru	polskiego Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 1977, nie pojawia 
się nawet żadna wzmianka dotycząca Świętochowskiego – dramatopisarza i dramaturgicznej natury 
jego sztuk. Mało przekonujący może wydawać się również fenomen dramatu Świętochowskiego 
z punktu widzenia realizacji teatralnej, bowiem nie znajduje on zainteresowania badaczy dwuto-
mowego Wprowadzenia	do	nauki	o	 teatrze (żadnej wzmianki dotyczącej dramatu Świętochows-
kiego). Zob. Wprowadzenie	do	nauki	o	teatrze, t. I (Dramat – teatr), t. II (O	tworzywie	i	twórcach	
dzieła	teatralnego), wybór i oprac. J. Degler, Wrocław 1976. 

2 Zob. S. Sandler, Ze	studiów	nad	Świętochowskim, Warszawa 1957, s. 119. 
3 Świętochowski pisze we Wspomnieniach o postaci księdza Zygmunta Goliana (niezrealizo-

wanego aktora trupy prowincjonalnej). Zob. A. Świętochowski, Wspomnienia, dz. cyt., s. 51 
(przy okazji obłożenia klątwą księgarni Dygasińskiego w Krakowie), odrębne wspomnienie poświę-
cone Golianowi – s. 146–147. Wiele razy również drwił w felietonach „Nowin” i „Prawdy” z postaci 
księdza siejącego ekskomuniki. 

4 B. Mazan, Wczesne	dramaty	Aleksandra	Świętochowskiego	(„Niewinni”,	„Ojciec	Makary”,	
„Piękna”).	Zarys	monograficzny, Łódź 1991, s. 53. Zob. także: E. Rzewuska, Konwencje	literackie	
w	 polskiej	 komedii	 pozytywistycznej [w:] Poetyka i historia. Konferencja	 teoretycznoliteracka	
w	Połczynie, red. J. Trzynadlowski, Wrocław 1968, s. 102–121; T. Sivert, Wstęp	 [do]: Dramat 
mieszczański	epoki	pozytywizmu	warszawskiego, wybór, wstęp i oprac. T. Sivert, Wrocław 1953. 

5 Tamże, s. 36–37.
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pisze, że obok świadomego kierowania rozwojem moralnym, któremu służyły lek-
tury Autobiografii Milla, Rozmyślań Marka Aureliusza, Pamiętników	Franklina, uległ 
on wpływom determinizmu

najsilniej w czasie studiów w Lipsku. W podstawowe zagadnienia tej teorii wprowa-
dzili go tacy filozofowie, jak: Holbach, Hobbes, Priestley i Schopenhauer oraz tacy 
współcześni psychologowie, jak: Bain, Maudsley, Ribot i Wundt, a z pisarzy np. 
Hercen. W duchu determinizmu rozwijał Świętochowski swe poglądy na zagadnie-
nie winy i kary oraz odpowiedzialności moralnej w szeregu artykułów drukowanych 
w „Przeglądzie Tygodniowym”6.

Samuel Sandler, przypominając kontekst biograficzny, z jakiego wyrósł pomysł 
pierwszego dramatu Świętochowskiego, podkreśla wagę studiów w Lipsku podczas 
pisania doktoratu:

Ideę Niewinnych inspirowały zainteresowania naukowe słuchacza wykładów i uczest-
nika seminariów psychologii, etnologii i zwłaszcza etyki, której unaukowienie 
było znamienną ambicją dziewiętnastowiecznej nauki w ogóle, na gruncie zaś pols-
kim – czołowych przedstawicieli intelektualnych obozu pozytywistycznego w szcze-
gólności7.

Autor Ze	studiów	nad	Świętochowskim zauważa ponadto, że dysertację doktorską 
Świętochowskiego poprzedziła ważna dla zamysłu Niewinnych rozprawka Dziedzicz
ność	charakteru (1875) – drukowana w dziewięciu kolejnych numerach lwowskiego 
tygodnika8, możliwe, że będąca odwołaniem do słynnej rozprawki Ribota, na którą 
sam Świętochowski wskazuje w O	powstawaniu	praw	moralnych. Warto dodać, że 
Ribot okaże się patronem duchowym Poety	jako	człowieka	pierwotnego. 

Niewinnych9, którzy oceniani byli przez ówczesną krytykę jako dramat tenden-
cyjny10, wedle Bogdana Mazana, należy potraktować jako typ mieszczańskiego dra-
matu tendencyjnego11, choć charakter dyskursu i dystans wobec odbiorcy: intelek-
tualny i indywidualistyczny, skłaniają do tego, by mówić o indywidualnej realizacji 
tego wzorca. Samuel Sandler zauważa także, że:

Wokół dramatu rozwinęła się dość żywa dyskusja, sam dramat był wydrukowany 
w ciągu kilku miesięcy trzykrotnie – w tym dwa razy w wydaniu książkowym 
w Krakowie u Dygasińskiego oraz nakładem „Przeglądu Tygodniowego” – zresztą 

6 Tamże, s. 36. 
7 S. Sandler, Ze	studiów	nad	Świętochowskim, dz. cyt., s. 135. 
8 Tamże, s. 135–136. Zob. A. S. [A. Świętochowski], Dziedziczność	 charakteru, „Tydzień 

Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny” 1875, nr 1–9 (w pierwszych dwóch numerach pod-
pis S. S.). 

9 Wł. Okoński [A. Świętochowski], Niewinni.	Dramat	w	trzech	aktach, Kraków 1876. Wszyst-
kie cytaty są podawane z tego wydania. 

10 S-i [S. Tarnowski], [rec. Niewinnych], „Przegląd Polski” 1875, t. 36, s. 340; W. Bogusławski 
[rec. Niewinnych], „Ateneum” 1877, t. 1, s. 428; T. Sobolewski, Aleksander	Świętochowski.	Szkic	
literacki, „Echo Literackie” 1897, nr 21, s. 162–163. 

11 B. Mazan, Wczesne	dramaty…, dz. cyt., s. 41.
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bez porozumienia z autorem, który dramat drukował po raz pierwszy na łamach 
tego pisma12.

Na jednoznaczne kwalifikowanie Niewinnych jako dramatu tendencyjnego nie 
pozwalają: sposób przeprowadzenia tezy i forma literacka, która nasuwa analo-
gie z kunsztowną formą dialogów francuskich13. Lektura myśli Marka Aureliusza 
i Epikteta modeluje tu romansowy wątek rodziny Oniemskich. Dzięki postaci swo-
istego medium – Maurycego Dobrycza – specjalnie dobierającego bohaterce lek-
tury, uniwersalizuje się mało znaczące i przygodne rodzinne historyjki. Czyni się to 
w celu opisania prawideł generalizujących, w celu wysnucia refleksji nad kondycją 
moralną, potrzebami, powinnościami i możliwościami człowieka, stąd bezpośred-
nia w tekście transpozycja lektury Rozmyślań Marka Aureliusza:

Jeśli ktoś w czymś przeciwko tobie zawinił, zastanów się nad tym, jakie miał poję-
cie o złym i dobrym, które go do przewinienia skłoniło. Skoro je bowiem poznasz, 
uczujesz litość i nie będziesz ani dziwić się, ani gniewać, gdyż albo masz takie samo 
o złym i dobrym pojęcie i wtedy mu przebaczysz, albo masz inne i wtedy ogarnie 
cię współczucie dla obłąkanego (42)14.

Świętochowski teorię przeobrażeń Epikteta czytał oczywiście w perspektywie 
przekształceń formuły wolnościowej, która ujawniała mądrościowy charakter filozofii 
i sposób jej uprawiania oraz charakter „obronny” warunkujący możliwość izolacji. 
Już w 1885 roku czujny krytyk – Teodor Jeske-Choiński zwracał uwagę na ascenicz-
ność Niewinnych, brak akcji (jako „najgłówniejszego żywiołu dramatycznego”):

A w „Niewinnych” nie ma ani śladu czynności dramatycznej. Wszystko, co się dzieje, 
dzieje się za sceną. Za sceną kocha się Bolesław w Julii; za sceną rozprawia się z nią 
po obeldze, wyrządzonej mu przez żonę, za sceną w końcu odbywa się jego prze-
miana psychologiczna. Na scenie stawają się tylko fakty dokonane, oplecione zbyt 
obficie zręcznymi dysputami. Jedyna Zofia działa na scenie – przez chwilę, przy 
końcu aktu pierwszego i trzeciego15.

Podobnie pisze krytyk o realizacjach jednoaktówek, w których również nie „ma ani 
śladu czynności dramatycznej”16. Warto tylko dodać, że pojawiały się także głosy kry-
tyki chwalące realizację dramatyczną i sceniczną późniejszych dramatów Świętochows-
kiego. Celowo przywołuję w tym miejscu dużo późniejszy sąd Władysława Bukowiń-
skiego, który pisał w związku z jubileuszem Świętochowskiego w 1908 roku:

12 S. Sandler, Ze	studiów	nad	Świętochowskim, dz. cyt., s. 119. Autor wstępu do Dusz	nieśmier
telnych (taki zapis Sandlera!) w serii Biblioteki Narodowej podkreśla, że posługiwanie się w salo-
niku mieszczańskim językiem Marka Aureliusza powoduje wątpliwości i niespójności. Jest nie-
prawdopodobne i nieprzekonujące. Zob. S. Sandler, Wstęp [do]: A. Świętochowski, Dusze	
nieśmiertelne, oprac. S. Sandler, Wrocław 1957, s. XXXVI. 

13 Por. B. Mazan, Wczesne	dramaty…, dz. cyt., s. 42. 
14 Por. M. Aureliusz, Rozmyślania, przeł. M. Reiter, Kęty 2003, ks. VII, s. 26. 
15 T. Jeske-Choiński, Pozytywizm	i	jego	główni	przedstawiciele, Warszawa 1885, s. 74. 
16 Tamże, s. 83.
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Na dramatach Świętochowskiego nakleja się u nas zwykle maskę „niesceniczności”. 
Mają one posiadać poważne zalety literackie, lecz nie nadawać się do przedstawień 
teatralnych. Wystawiona świeżo w teatrze Wielkim „Aspazja” mogłaby i powinna 
zadać kłam temu twierdzeniu. Dawno nie pamiętam takiego napięcia i skupienia 
w teatrze, takiego wprost zainteresowania się przebiegiem akcji scenicznej, jak to, 
które panowało na pierwszym przedstawieniu tego dramatu. A jednak po pochwa-
łach zdawkowych, po stwierdzeniu między wierszami, że przedstawienie było zaj-
mujące, stara piosnka o „niesceniczności” odśpiewana znowu została na różne tony 
przez sporą część sprawozdawców17.

Piotr Chmielowski wyraźnie wskazywał także na taki sposób rozpisania na głosy 
języka dramatycznego i języka samej instancji nadawczej, w którym:

wszyscy przemawiają językiem właściwym jedynie i wyłącznie samemu autorowi, 
wszyscy mają na zawołanie nadzwyczajną zręczność dialektyczną i obfitość porów-
nań i obrazów18.

Podobnie Wilhelm Feldman, pisząc o specyfice przekazu sztuk dramatycznych 
Świętochowskiego i podkreślając dialektyczność ich wywodu, zwracał uwagę, że

zostawiają tylko wrażenie niezrównanej dialektyki oraz garście przepysznych aforyz-
mów. (…) we wszystkich wypadkach i przesileniach tych dramatów nie czujemy 
jednak konieczności wewnętrznej, nie widzimy ludzi walczących z fatum zewnętrz-
nym (jak w dramacie starożytnym) lub wewnętrznym (jak w nowożytnym), dramata 
te są też tylko mozaikami stylu, mozaikami, które w pierwszej chwili olśniewają, 
ale nagromadzone bez liku zacierają wszelkie wrażenie prawdy, sprawiają monoto-
nię i nużą19.

Optykę taką jako pierwszy oczywiście dostrzegł już Jeske-Choiński, kiedy pisał 
o rodowodzie stylu Świętochowskiego, który zna tylko jeden – swój własny język: 

każe wszystkim postaciom, bez względu na ich płeć, wiek, stan i stopień wykształ-
cenia mówić jednakowo…20.

Współczesna badaczka problemu – Elżbieta Rzewuska, wskazując na dialog 
komedii pozytywistycznej jako uzależniony od sytuacji scenicznej i zasady imito-
wania rzeczywistości, podkreśla jego realistyczność i dosłowność21. Określa taki 
sposób jako dwufunkcyjny – mający na celu stworzenie kontaktu między bohate-
rami oraz między widzem i bohaterem. Zmiana koncepcji postaci, prowadząca do 

17 Wł. Bukowiński, „Aspazja”	Świętochowskiego	na	scenie	Teatru	Wielkiego, „Sfinks” 1908, 
t. 4, s. 160. 

18 Nasza	literatura	dramatyczna.	Szkice	nakreślone	przez	Piotra	Chmielowskiego, Petersburg 
1898, t. 2, s. 136.

19 W. Feldman, Współczesna	literatura	polska	1984–1918, dz. cyt., s. 111. 
20 „Słowo” 1889, nr 90–93. Por. także: S. Sandler, Ze	studiów	nad	Świętochowskim, dz. cyt., 

s. 340. 
21 E. Rzewuska, Konwencje	literackie	w	polskiej	komedii	pozytywistycznej, dz. cyt., s. 115. 
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rozwoju gatunku dramatycznego w kierunku mieszczańskiego dramatu tezy moral-
nej lub psychologicznej dokonuje się właśnie w Niewinnych Świętochowskiego22. 
Badaczka zauważa ponadto, że przełamanie konwencji problemowej społecznych 
komedii oświeceniowych (mających za podstawę traktowanie społeczeństwa jako 
zamkniętej struktury, spójnej wewnętrznie, rządzonej przez stałe prawa, ujawniają-
cej stałe konflikty o przewidywalnym rozwiązaniu) ma miejsce w trylogii Święto-
chowskiego Nieśmiertelne	dusze – zwłaszcza w Aurelim	Wiszarze23. 

Nieśmiertelne dusze – samospalenie podmiotu czyli dramatyczne 
oczyszczenie

Tu	już	się	więcej	spalić	nie	może.

Wacław Berent, Fachowiec 

Rozważając najważniejsze komponenty myślowe całego cyklu dramatycznego – 
Nieśmiertelnych dusz	– wskazać należy na ewangeliczny postulat obecności w dzia-
łaniu (rysujący projekt wyrazistej formuły religijności afirmatywnej, zbliżającej jak 
myślę Świętochowskiego do późniejszych diagnoz modernistów katolickich, podwa-
żających zasadność instytucjonalności Kościoła i dogmatyczności wiary). Ujawnia 
on nieustanną wędrówkę w celu doskonalenia się i poznania tożsamości, która tym 
samym staje się diagnozą możliwości natury ludzkiej, realizującej się w spotkaniu 
z innym człowiekiem i Bogiem, milczącym wielkim kreatorem.

W I części cyklu – Ojcu	Makarym24, elementem napędzającym akcję, ale przede 
wszystkim naświetlającym charakter dramatu i formy obecności bohaterów, staje 
się tajemnica (już na początku zawiązania akcji Cecylia napomina o swych tajem-
nicach, OM, 6). Podobną oś konstrukcyjną widać w Niewinnych25, w rozmowie 
Alfreda i Zofii o tajemniczości panny Julii. W poetyce niedopowiedzenia i niepew-
ności bohaterowie Ojca	Makarego uczestniczą we wzajemnym dialogu, odsłania-
jącym podejrzane wzorce komunikacji, skoro Ksawery porównuje świat do klubu, 
w którym „świeżą talią my panowie gramy, a zużytą lokaje” (OM, 19). Wyznaje 
Melanii pragnienie zdjęcia maski i mówienia „językiem z czasów naszej zgody” 
(OM, 21). W tym kontekście uwyraźnia się figura samego Ojca Makarego – poszu-
kiwacza prawdy. Kształt tej rzeczywistości nadaje plotka, która określa świado-
mość. Iluzoryczność poznania i złudzenia poznawcze co do projektów na życie 
stanowią podstawę dialogu Reginy i Aurelego. Stąd też bajka Aurelego, którą opo-
wiadał mu Maur o widokach raju oraz wskazanie Reginy, że język lekceważenia 

22 Tamże, s. 121. 
23 Tamże, s. 118. 
24 A. Świętochowski, Ojciec	Makary [w:] tegoż, Pisma. t. V (Utwory	dramatyczne), Kraków 

1899. Wszystkie cycaty z Ojca	Makarego podawane są z tego wydania. Po cytacie podaję skrót 
OM i numer strony cytowanej. 

25 Por. W. Okoński [A. Świętochowski], Niewinni, dz. cyt., s. 16. 
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jest uniwersalny, „tylko prawa do niego odmienne” (OM, 27), zaznaczające, co jest 
przyczyną „rozpadu całego jej świata” (OM, 56). Ta z ducha schopenhauerowska 
konstatacja, ujawniająca kres poznawczy własnej świadomości, przekonuje, że sym-
boliczny rozpad świata można potraktować (choć z dużą ostrożnością) jako destruk-
cję struktur narracyjnych (dialogicznych), które dokonują się nie tylko w końcu aktu 
II, ale w ogóle w obrębie całego dramatu, co udowodnię w dalszej części wywodu. 
Oto nastąpi dalej coraz intensywniejsze pogłębianie się bohaterów w monologowej, 
wręcz konfesyjnej formie wypowiedzenia. 

Te monologi, choć realizowane w formie udialogizowanej (pytania) można 
z całym przekonaniem potraktować jako wypowiedzi na stronie (aparté). Zakłó-
cają one bowiem rytm dialogu i komunikacji, rozbijają strukturę porządku myśli 
i dyskusji. Świętochowski w całej trylogii Nieśmiertelnych	dusz ma skłonność do 
kreowania sytuacji spowiedzi, wyznania, solilokwiów, monologowych struktur wypo-
wiedzi. Myślę, że choć zna prawidła dialogu lukianowskiego i sokratycznego oraz 
wykorzystuje je – to pozostaje jako instancja nadawcza jedynie człowiekiem dia-
logu i dialogiczności, ale nie dramatu i dramatyczności26. Ale dialog – co ważne 
– nie okazuje się tu celem samym w sobie, ale środkiem służącym możliwościom 
pytania i wyłożenia własnego stanowiska (tezy, idei). I choć dialog jest tu oczy-
wiście samą akcją, struktury dialogiczne odwzorowują jej prawidła, to dialogicz-
ność Świętochowskiego ma cechy adramatyczności. Choć – wedle definicji Pavisa 
z jego Słownika	terminów	teatralnych – wyznacznikami dramatu (jako rodzaju lite-
rackiego) są: konstruowanie fabuły dzięki następującym po sobie wypowiedziom 
w mowie niezależnej o charakterze dialogu, budujących fabułę i akcję dramatu bez 
udziału zewnętrznego pośrednika relacjonującego wydarzenia, jakim w epice jest 
narrator27. I te wyznaczniki spełnia oczywiście dramat Świętochowskiego, jednak, 
co postaram się wykazać, nie jest on wolny od medium niewidocznego, ale obec-
nego głosu instancji nadawczej, która modeluje proces „dziania się” akcji. Dialogi 
Świętochowskiego oczywiście są aktami mowy nastawionymi na wymianę myśli, 
są medium językowym dramatu, ale illokucyjna moc tych dialogów wykracza poza 
ramy fortunności komunikacyjnej.

Poza tym – monologowe struktury wypowiedzi w obrębie tekstu dialogicznego 
potwierdzają kolejne rozpoznanie istoty dramatów Świętochowskiego. Jako drama-
topisarz okazuje się on autorem niekończącego się monologu, a nie dialogu. I to 
monologu przynależącego jego instancji nadawczej, która ukrywa się za rezonerem 
dramatu. Widać to doskonale w proporcji wydzielenia postaciom głosu. Końcowa 
spowiedź Reginy w Ojcu	Makarym jako wyznaniowa formuła podsumowania, auto-
definicji, terapeutyczna wspomnieniowa próba określenia siebie, jest tak naprawdę 
rozpisanym na mniejsze całostki kilkustronicowym monologiem. A wtręty i zapy-
tania spowiednika Makarego są tu tylko przyczynkiem, pretekstem. Nie mają na 

26 O greckim dialogu filozoficznym, który ujawniał się w dyskusji i którego dominantą były 
intelektualne tematy, środki rozstrzygania, dowodzenia, analizy, pisał niezwykle przekonująco w 1895 
roku Rudolf Hirzel. Zob. tenże, Der	Dialog.	Ein	literarhistorischer	Versuch, Leipzig 1895. 

27 P. Pavis, Słownik	terminów	teatralnych, tłum. i oprac. S. Świontek, Wrocław 1998, s. 104. 
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celu ukierunkowania myśli penitentki. Pełnią raczej funkcję fatyczną. Jestem prze-
konany, że nie są prawdziwym pobudzeniem do odpowiedzi i refleksji. Stanowią 
element przypominania się podmiotu spowiednika i gwarantują jego obecność, ale 
jeśli wziąć pod uwagę realizację sceniczną, widać, że są zaplanowane jako mono-
logi (akt III, scena III). Ponadto, uwzględniając konwencję ówczesnego dramatu, 
należy stwierdzić, że nie wykazują się przestarzałą strukturą czy złą jakością dra-
matyczną. Są ówczesną normą dramatyczną (i sceniczną). Ważne jest także to, że 
te wywody monologowe poprzedza wyrazista konstatacja Reginy wypowiedziana 
w rozmowie z Antonim (akt II, scena VI): 

REGINA: Cały więc świat mój się rozpada. (OM, 56) 

Dysproporcje monologowe potwierdza czysto formalna natura dramatu – półto-
rastronicowe bądź dwustronicowe ustępy spowiedzi Reginy zderzone z jednowerso-
wymi bądź dwuwersowymi pytaniami Makarego, które pełnią funkcję czysto tech-
nicznych wskazówek, instrukcji wręcz czy przypominań, że odbywa się spowiedź. 
Dla przykładu warto ujawnić taką dysproporcję tekstową (choćby w jednym frag-
mencie – celowo przytaczam całość wypowiedzi, akt III, scena III):

MAKARY. Można usiąść, (z	 ironią) żegnaniem przykrość bym sprawił – więc je 
pominę.
REGINA (usiadłszy). Pozwól mi ksiądz myśli zebrać. (po	 chwili) W dwudziestu 
trzech latach mego życia nie mam ani jednej tajemnicy. Dlatego właśnie nikt mnie 
nie zna, chociaż wszyscy wiele o mnie powiedzieć umieją. Ponieważ nie kryłam się 
z niczym, posądzono mnie, że kryję się ze wszystkim. Sumienie moje odgadywano 
kłamstwami; nikt go nie zbadał; każdemu wydawało się zbyt proste, ażeby dla niego 
mogło być zrozumiałe…
MAKARY. Czy pani pamiętasz, że się spowiadasz?
REGINA. Bardziej może, niż wszyscy, których ksiądz kiedykolwiek słuchałeś. Przed 
pięciu laty straciłam ojca. Do tego czasu żyłam tylko z nim, on tylko ze mną. W mło-
dości żył z ludźmi i kochał ich, gdy mu jednak raz kazano się zaprzeć swoich prze-
konań dla opinii ogółu, usunął się od niego, gdy go za te szczere przekonania znies-
ławiono, ze zgryzoty umarł. Na to wszystko patrzyłam i w tym wzrastałam. Gdy 
nadeszła ostatnia dla niego chwila, zawołał mnie do siebie i powiedział: Jeśli odzie-
dziczyłaś moją naturę, nie łącz się z ludźmi, ażebyś się kiedyś z nimi rozłączać nie 
potrzebowała. Kochaj głazy, czcij zwierzęta, pozwól się katom umęczyć, ale odmów 
całej ludzkości najlżejszego ustępstwa, jeśli ci ona prawa do uczuć odmówi. Niech 
cała zginie – ty nie poświęć się dla niej, jeśli cię do ofiary zmusić zechce; a gdyby 
cię za to piętnowano, pomyśl, że ja to piętno z grobu pobłogosławię. Wreszcie bądź 
inną, jeśli chcesz i możesz, a wtedy zapomnij o mnie, bo musiałabyś ciągle pamiętać, 
ile cierpiałem po rozstaniu się z ludźmi, oddając im ciebie. – Odziedziczyłam jego 
naturę i tradycję jego życia. Nie chciałam i nie mogłam zapomnieć ani o jednej, ani 
o drugiej. Kiedy z jego mogiły spojrzałam po świecie zapłakanym okiem, dostrzegłam 
od razu, że mnie czekało poddaństwo lub walka. Wybrałam ostatnią – zaczęłam żyć 
sama. Nie minęły jeszcze dwa lata, a już mnie za to potępiono. Cywilizowani zbrod-
niarze uważali się za cnotliwszych ode mnie i nikt im tej wyższości nie odmawiał; 
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uczciwi odwracali się ze zgrozą i nikt im tego za złe nie brał. Wzajemnie pogardzi-
łam wszystkimi. Z potępieniem świata czerpałam godność, z jego złorzeczeń – roz-
kosze. Nie czułam nic prócz tego, że byłam sposobnym człowiekiem. Za ten jeden 
zaszczyt zrzekłam się wszystkich, jakie mi świat w zamian obiecywał i z jakich mnie 
wywłaszczył. Nie ustąpiłam mu do dziś. Ze wszystkiego, co mi się od ludzi należy, 
najbardziej strzegę moich praw człowieczych. Jestem dla siebie ogniskiem stworzenia. 
Dla nikogo z musu się nie poświęcę, cnoty w umartwieniu znać nie chcę, obowiązku 
zapomnienia o sobie nie rozumiem. Niech inni przechodzą życie, nie zauważywszy 
siebie – mnie ten nimbus pokory nie wabi. Dla mnie ludzkość nie jest żadnym obło-
kiem kurzu, którego wszystkie źdźbła biec muszą za popędem jednego powiewu. Ile 
ludzi, tyle osobnych światów – ja jednym z nich i wiem o tym. Nie chcę być niedo-
strzegalnym ziarnkiem kupy mierzonej masą, nie chcę poruszać się jedynie ruchami 
gromady, ale przede wszystkim żyć dla siebie i przez siebie. Wszędzie rozpostrzeć 
mi wolno moje ludzkie prawa, gdzie one cudzych nie naruszą. 
MAKARY (który	drżąc	wpatrywał	się	w	Reginę). Nie sidłaj mi pani myśli – w pychę 
(ukrywa	twarz	z	dłoniach). (OM, 67–70)

Dysproporcje dialogów skazują dramat Świętochowskiego na monotonię, brak 
dynamicznej akcji, nieciągłość wymiany myśli między bohaterami, choć – jestem 
przekonany, że założenie ideowego (filozoficznego) dramatu właśnie taką formułę 
pozwala potraktować jako adekwatną. Świętochowski oryginalnie, w sposób prze-
myślany i odwrotnie proporcjonalny, ujawnia w trakcie rozwoju akcji dramatycznej 
całej trylogii Nieśmiertelnych	dusz – powolne „samospalanie się” podmiotu (jego 
samozagładę) – symboliczne bądź dosłowne – jak to ma miejsce w dalszych częś-
ciach cyklu. Pisząc, „odwrotnie proporcjonalne”, mam na myśli symboliczne zanika-
nie podmiotu i największy wówczas przyrost wypowiedzi danej postaci. Momenty, 
które ujawniają tę dramatyczną prawidłowość, poprzedzone są najdłuższymi tyradami 
podmiotu, ciągiem wypowiedzeń, które kształtują wywód dramatyczny (Regina pod-
czas spowiedzi, Makary w rozmowie z Jacentym i Aurelim z Ojca	Makarego). 

Podczas spowiedzi Reginy dochodzą do głosu paradoksy wolności (wykorzystu-
jące perspektywę wolnościową Milla), która zniewala. Swoboda – wedle Reginy – 
może się okazać niebezpieczeństwem. Zniewolenie wolnością i niebezpieczeństwo 
swobody budują wypowiedź Reginy oraz ujawniają tym samym subtelność defini-
cji i kategoryzacji przestrzeni ludzkiej możliwości. Ponadto monologowe struktury 
wypowiedzi okazują się strategią Świętochowskiego na wyłożenie w formie mini-
traktatów filozoficznych, wypowiedzi wątpiących i monologu pokornego ucznia 
Chrystusa (jakim niewątpliwie jest Makary) – fenomenu humanizmu. 

Również podmiotowy charakter solilokwiów Makarego można uznać za „adra-
matyczną” formułę dialogu właściwego, choć, oczywistym jest, że w tej formule 
Świętochowski zawiera pewien paradoks obecności bohatera. Przecież forma mono-
logów (solilokwiów) Makarego to spotkanie z sobą samym jako Innym, to monolog 
wewnętrzny służący identyfikacji, ale to także próba spotkania z Innym (tu: Bogiem) 
w modlitwie poprzez słowo. „Nieme znaki” (OM, 57), które rozpoznaje bohater 
i urwane myśli diagnozują tę niepewną sytuację rozpoznania, ale też ujawniają 
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iluzoryczność środków i prawideł języka, niemożności opowiedzenia lęku i bólu. 
Warto tu posłużyć się Bachtinowską kategorią dialogu wewnętrznego (mikrodia-
logu), choć została ona zastosowana do innej materii literackiej. Rosyjski semiotyk 
tworzy ją w opozycji do dialogu zewnętrznego (kompozycyjnie zaznaczonego)28. 
Właśnie dialogiem wewnętrznym nazwałbym (pozornie tylko wypowiedziany do 
drugiego) dialog takich postaci, jak Makary i Regina, ma on bowiem nie tyle na 
celu oczywistą komunikację, ile wypowiedzenie się w ogóle. Dialog zewnętrzny 
(zaznaczony w tekście, będący nośnikiem i wykładnikiem akcji), jak sądzę, jest 
tylko przyczynkiem do uwypuklenia dialogu wewnętrznego (mikrodialogu). Józef 
Kotarbiński, wskazując na jubilerstwo formy, misterność języka i cyzelatorstwo 
Świętochowskiego, pisał:

Herold postępu, polemista śmiały, namiętny i bezwzględny, walczył za sprawę demok-
racji, poświęcając jej arystokratyzm umysłu i talentu pisarskiego. Stylista wytworny, 
pierwszorzędny jubiler słowa, mistrz języka, pełnego obrazowości, dialektyk i artys  ta 
o formie niesłychanie wytwornej, myśliciel bystry i głęboki, talent oryginalny, odzna-
czający się przewagą siły intelektualnej nad twórczością impulsywną, charakter pisar-
ski samodzielny i silnie zarysowany, zawsze niezależny29.

Często stosowana przez Świętochowskiego już w pierwszych dramatach afory-
styczna struktura zapisu wiąże się z zarzutem niesceniczności dramatu, a przez to 
słabego rezonansu i skazania na byt jedynie lekturowej przygody, przeznaczenia 
dramatu raczej jako rozpisanego na głosy „traktatu” do czytania. Już tę „skrzydla-
tość słów” i wprawki aforystycznego zapisu widać było w monologu Reginy, który 
przywoływałem. 

Ponadto, dialog Jacentego z Makarym, będący realizacją chętnie wykorzysty-
wanej przez Świętochowskiego formuły: uczeń-mistrz, ujawnia podstawową dla 
autora trylogii dramatycznej koncepcję paradoksu myśli. Okazuje się, że obciąże-
nie myśli grzechem jest doświadczeniem, nad którym człowiek nie może panować, 
którego nie może stymulować. Paradoksy (jak z Nędzników	Hugo) potwierdzają, że 
Świętochowski wybiera taką strukturę zapisu, by konsekwentnie (mimo możliwego 
zarzutu dłużyzny) ujawnić kontrolowany zapis świadomości, by odpowiedzieć na 
pytanie o możliwości myśli i jej moc sprawczą.

28 M. Bachtin, Dialog	w	dziele	Dostojewskiego [w:] tegoż, Problemy	poetyki	Dostojewskiego, 
dz. cyt., s. 384. Bachtin pisze, że stosunki dialogowe są możliwe tylko pomiędzy całymi wypowie-
dziami, dialogowy charakter wypowiedzi odbieramy jako znamię cudzej wypowiedzi – cudzej 
pozycji myślowej (s. 275–280). Zob. także: M. Bachtin, Wypowiedź	 jako	 jednostka	 językowego	
porozumiewania	się [w:] Bachtin.	Dialog	–	język	–	literatura, przeł. D. Ulicka, red. E. Czaplejewicz 
i E. Kasperski, Warszawa 1983, s. 107–132. W tym tomie ważny z mojej perspektywy badawczej 
jest również rozdział X (Dialog), s. 341–370. 

Warto dopowiedzieć w tym kontekście, że – wedle Edwarda Kasperskiego – na ustalenia 
Bachtina i Bubera – najwybitniejszych przedstawicieli dialogizmu – wpłynęło Kierkegaardowskie 
rozumienie sytuacji komunikacyjnej i dialogicznej. Zob. E. Kasperski, Dialog	i	dialogizm.	Idee	–	
formy	–	tradycje, Warszawa 1994, s. 7 oraz 11–39. 

29 J. Kotarbiński, Aleksander	Świętochowski, „Tygodnik Ilustrowany” 1908, nr 42, s. 845. 
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Przecież Makary jest świadomy, że „nie czyn, ale myśl grzeszy” (OM, 60), 
że żadne mury klasztorne nie uchronią człowieka przed jego myślą, pamięcią, wspom-
nieniem, nie uchronią też przed samym procesem myślenia, który przecież może 
mieć znamiona obrazoburcze, a może być najczystszą formą kontaktu z Bogiem, 
skoro jesteśmy „sami dla siebie niebezpieczni” (OM, 61)30. Myśl może oczywiście 
grozić popadnięciem w szaleństwo, ale też być jedyną przestrzenią wyzwolenia. Pie-
lęgnowanie własnego wnętrza, ale i relacje z innymi, budowane dzięki zrozumieniu 
siebie, stanowią podstawowy fundament kondycji i definicji człowieka u Święto-
chowskiego. Ukrycie spowodowane lękiem przed światem zewnętrznym pomaga 
we właściwym rozpoznaniu siebie.

Formą idealnego spotkania okazuje się spotkanie w myśli, nieważne, czy zwer-
balizowanej (wypowiedzianej), czy tylko zaprojektowanej w świadomości (ale ujętej 
w ryzy) z nieopisywalnym doświadczeniem transcendencji, z własnym wyobraże-
niem kosmosu, Boga, człowieka, siebie. W osobie Ojca Makarego, ultramontańsko 
i antyklerykalnie nastawiony Świętochowski, wyklinany z krakowskiej ambony za 
niemoralność, kumuluje przeróżne paradoksy dylematów ludzkich, związane z powin-
nościami religijnymi (przykazaniami i dogmatami), ale przede wszystkim z ich inter-
pretacją (żywą i dokonującą się w praktyce życiowej), niebędącą tylko zbiorem 
martwych liter prawa Dekalogu. Chciałoby się powiedzieć, za filozofami dialogu 
(Buberem, Lévinasem, Tischnerem), że autor ujawnia tu paradoksy spotkania z Innym, 
w rozmowie, w życiu. Efektem tego spotkania jest bowiem zwrócenie uwagi na twarz 
Innego, na człowieka w ogóle i w szczególności, bo przecież jest najcenniejszym 
dziełem natury (Makary powie – dziełem Boga), wszak:

Bóg nie może być złym, tylko źle rozumianym. (OM, 82)

Nieoczekiwane spotkania, nieprzewidywalność ludzkiego losu, niezwykłość 
doświadczenia – to momenty oddające dylematy Świętochowskiego rozpisane na 
głosy w dramacie, ale chyba lepiej rzec – upostaciowane w jednym głosie (instancji 
nadawczej). I choć zmieni się otoczenie i pozorny obraz zewnętrzny, Świętochowski 
w usta bohaterów wkłada tę oczywistą prawdę (i jednocześnie podstawową konsta-
tację dramatu), że nie można uciec od samego siebie. W tej niemożności ucieczki od 
siebie, od swojej myśli (obarczonej balastem przeszłości, ale i sprawdzalnej w nie-
ustannym „teraz”) Świętochowski widzi niezbywalny wyróżnik „ja”. Tą formułą 
niemożności ucieczki od siebie, która patronuje całemu dramatowi, finalizuje Ojca	
Makarego i jednocześnie rozpoczyna diagnozę w Aurelim	Wiszarze31. Już począt-
kowa rozmowa Morskiego z Wiszarem na temat istoty poświęcenia, rozwoju idei, 
opieki nad robotnikami w fabryce, ma na celu zarysowanie sytuacji przedwstępnej 

30 W celi Makary w swoim monologu skruszonego grzesznika żebrzącego śmierci przywołuje 
myśli o „hydrach rozpaczy” (OM, 48).

31 A. Świętochowski, Utwory	dramatyczne, t. 3 (Utwory	dramatyczne), Cz. druga: Aureli	Wiszar,	
Regina, wybrał i wstępem poprzedził W. Kubacki, Warszawa 1951. Wszystkie cytaty z Aurelego	
Wiszara i Reginy podawane są z tego wydania. Po cytacie podaję skrót AW, RG i numer strony 
cytowanej.
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– by pytać o paradoksy powinności i możliwości człowieka. By pytać o relatyw-
ność dokonań i relatywną stronę skutków decyzji w perspektywie ludzkiej wolności, 
o której Regina, skarżąc się na niegodziwą i samolubną strukturę wielogłosowości 
świata, który nazywa „wielkim chórem” (AW, 21), powie:

Byłam uczciwą, miłowałam ludzi i ich dobro, a za to tylko, że nie pozwoliłam okradać 
się ze swobody, że nie uczestniczyłam w maskaradzie obłudy, że chciałam, ażeby życie 
moje prócz ogólnego miało swój własny ruch obrotowy, włóczono mnie językami – 
jak rodzicielkę zarazy moralnej, jak siewczynię złych uroków, jak żniwiarkę trucizn 
– po najwstrętniejszych kałużach i wyrzucano za wały grodu cnoty. (AW, 20)

Dlatego z niezrozumienia istoty świata i formy przyzwyczajeń, narosłych kon-
wencji i czysto ludzkiej paradoksalnej umowy, wynika pytanie o zasadność celibatu 
jako konwencji przeciwnej naturze, z której wynika zadziwiający paradoks:

Może mózgi w odwarach cywilizacji europejskiej moczone nabierają jakiejś szcze-
gólniejszej mądrości, ale, mój, prosty i niezaprawiony, nie zrozumie nigdy, czemu 
ojcostwo ma być występkiem księdza, służącego Bogu, który je uczynił prawem 
całego stworzenia. (AW, 24)

Paradoksy humanizmu Świętochowskiego ujawniają, że prostota i pierwotność 
Afrykańczyków (o której Regina mówi Aurelemu) daje spokój i zapewnia wygodę, 
tyle że nie posuwa myśli, nie pozwala na właściwy rozwój, podlega bowiem znie-
ruchomieniu i stagnacji. Ale w dzikości widać też niebezpieczny rys, który ujaw-
nia Morton, tym bardziej jaskrawy, że skonfrontowany z podłością cywilizacyjną 
(o której mówi Regina):

Dziki człowiek jak dziki zwierz: podda się woli pogromcy, będzie mu ulegał, przez 
kije skakał dopóki go raz nie zadrapie i krwi nie zobaczy. (RG, 188)

Przekładalność cnoty i podłości (biegunowo wartościująca), podobnie jak przekła-
dalność: dobro-zło, ujawnia paradoks natury człowieka, zapisany aforystycznie:

Wielka podłość jak wielka cnota jest przecie tylko rzadkim wysiłkiem, bohaterstwem 
natury ludzkiej… (AW, 78)
Dobre tkwi drobnym ziarnkiem w bryle złego, ale istnieje. (AW, 80)
Czemu podłość nie jest dębem – próbowałbym go z korzeniem wyrwać; czemu nie 
jest skałą – próbowałbym ją rozbić; czemu nie jest tygrysem – rozdarłbym mu pasz-
czę! Ona jest tylko miazmatyczną parą, której ująć nie podobna, a wetchnąć trzeba. 
(AW, 84)

Warto dodać, że w Aurelim	Wiszarze dialogowa struktura wypowiedzi ustępuje 
coraz wyrazistszym monologom rezonera, począwszy od rozmowy Reginy z Wisza-
rem na dziedzińcu i w ogrodzie przed fabryką Wiszarów (akt III, scena I), aż po dia-
log Wiszara z hrabią Ściborem (akt III, scena V). Spalenie fabryki i metaforyczny 
akt samospalenia świadomości – przeszłości i przyszłości (AW, 113) staje się przy-
czyną destrukcji myśli, a przez to symbolicznej śmierci podmiotu (skoro następuje 
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gest błagania o szaleństwo – w perspektywie dramatów Świętochowskiego odczy-
tywane jako śmierć świadomości). Regina wręcz ekspresywnie w trybie życzenio-
wym, przywołując postaci „potwornych duchów” i „widm szpetnych” (AW, 114), 
których obecności doświadcza, wypowiada:

Niech skołowacieje wszelka myśl, która waszego dobra zapragnie; niech uschnie 
ręka, która wam jałmużnę poda; niech wasza podłość wiecznie nosi w sobie żrącą 
szatę nędzy! (AW, 116)

Ten symboliczny krzyk stanowi punkt wyjścia do refleksji Makarego na temat 
epizodu madagaskarskiego z Reginy	 (akt I, scena I), która w modlitwie do Boga 
ujawnia narracyjną nieobecność oraz „samospalenie” mentalne (co więcej – samo-
spalenie, o którym będzie mówić także sama Regina):

MAKARY (w	habicie,	klęcząc	przed	krzyżem) Ogarnąłeś mnie, Panie, boleścią jak 
drzewo płomieniem… […] Uschłem jak niedopalona z pożaru głownia. Dogaś, Panie, 
tlejącą w niej iskrę albo spopiel ją i rzuć prochy moje w biegnący przez pustynię 
tuman piasku. (RG, 121)
Czyż ja moją prośbę rzucam w bezdenną otchłań próżni? Ukrzyżowany tak samo 
daremnie błagał… Krzyż był, krzyż jest i będzie, na krzyżu rozpięta boskość czło-
wieka, więc do niego się modlę i na nim konam… (RG, 122)

Wypowiedź Makarego podkreśla, co paradoksalne, moment samospalenia kapłana 
(w strukturze oficjalnej instytucji Kościoła), ale nie ojca. Wykorzystanie homonimicz-
nej formy słowa „ojciec” – ujawnia, że mimo niemożliwości bycia ojcem rzeczywi-
stym – Makary jedynie w tej funkcji się spełnia. Nazywanie go nieświadomie przez 
dzieci ojcem (w znaczeniu pasterza dusz) uwypukla tylko tę prawidłowość. Monolog 
wewnętrzny bohatera uwidacznia pozorność ukrycia, izolacji, nieskuteczność strategii 
eskapistycznej, stąd pragnienie śmierci – snu nieprzerwanego, nieskończonego (RG, 
136). Ale Makary stara się zrozumieć, na czym polega „wszechkapłaństwo” (RG, 146) 
człowieka w ogóle. Na wzór ewangelicznego rozpoznawania dobrej nowiny, człowiek 
winien doskonalić się w doświadczaniu samego siebie i prawidłach codzienności, 
skoro „dziś” okazuje się ludzką pewnością. Pozór rzeczywistości i świadomość ilu-
zoryczności doświadczenia powodują, że dla zapewnienia sobie pewności realizacji 
celu, wytwarza się substytuty służące poczuciu pewności. Dlatego też pojawiają się 
jako ekwiwalenty takiego myślenia widma i głosy, intensyfikujące myślenie dotyka-
jące złudzenia poznawczego. Potwierdzają to liczne wypowiedzi Ks. Feliksa:

Rozkopać groby żywcem pogrzebanych, wskrzesić ich i rozpowić z osłon dzikości, 
wypędzić z tego cmentarza hieny, zamienić go na siedzibę życia, napełnić ją szczęś-
ciem – ach! – jakże to cudowny widok! (RG, 165)
Dusza moja jak płytka studnia tylko odzwierciedla obraz pani, a ty sądzisz, że ona 
do twojej podobna. To złudzenie, które myli panią, dlatego że nie dojrzałaś we mnie 
odbicia żadnej innej istoty. (RG, 165–166)
każdy człowiek musi swoje cele związać z celami jakiejś zbiorowej potęgi, inaczej 
będzie samotnym atomem błądzącym wśród światów, które go zetrą. Przez siebie 
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i dla siebie jedynie istnieć nie możecie, musicie bodaj zewnętrznie przylgnąć do 
większej od was mocy. Kropla wody sama jest niczym, a połączona z innymi krop-
lami w oceanie staje się cząstką olbrzymiej siły. Czy zaś między potęgami świata 
można wskazać wspanialszą, szlachetniejszą, zaszczytniejszą dla należących do niej 
jednostek niż Kościół? (RG, 182)

Regina w rozmowie z Makarym (akt I, scena III) również przywołuje samo-
oczyszczającą się formę obecności. To ogień pełni taką funkcję:

REGINA. Tylko ogień i dym, który odtąd rozpostarł się dla mnie po całym widnok-
ręgu życia, jak wielka, czarna chmura. (RG, 137)

W finalnej scenie pożaru (akt III, scena XII) monolog Reginy dopełni potwier-
dzenia oczyszczającego charakteru ognia i konieczności samospalenia w celu roz-
poznania. Śmierć okazuje się tu, moim zdaniem, gwarantem poznania:

REGINA (idzie	do	drzwi	 i	 zamyka	 je). Więc jestem już poza światem, poza knieją 
człowieczą!... Ha, jak lekko, nic nie boli! (oblewa	ścianę	naftą	i	podpala	ją). Obiegnij, 
płomieniu, te ściany i sklep nad nami grób Aurelego. (wyjmuje	z	 szafy	flaszeczkę). 
Takie krople ściekają z życia w kielich na ostatni toast marzycielom. […] Drogi 
przyjacielu, ja nie umieram w zwątpieniu zupełnym, to nie było całkowite kłamstwo, 
którym cię uśpiłam. Nie tak, jak sądziłeś i pragnąłeś, ale i ja wierzę w nieśmiertel-
ność dusz. Jeżeli najdrobniejszy atom nie ginie w naturze, choć się od swych związ-
ków odrywa i wyzwala, to również ludzkie myśli i uczucia, chociaż bezimienne 
i z innymi spojone, pozostają na wieki w duchu świata. Co z dusz naszych wyszło, to 
trwać będzie. Gala, Wanika, ci wszyscy, po których rozpostarł się nasz wpływ dobro-
czynny, przedłużą życie nasze za grobem i podadzą jego nić pokoleniom następnym. 
Ojcze… ja nie kłamałam…. Biegnijcie, myśli moje, w czas daleki i rodźcie nowe… 
Odlatują… Ojcze!... Aureli!... Jesteśmy już tylko powietrzem świata… przestajemy 
istnieć, a istniejemy… Aureli… Ojcze Makary…
GŁOSY (za	sceną) Dom podpalony!... (RG, 209–210)

Perspektywa Reginy (będąca reakcją na pytanie Makarego o wiarę w dusze 
nieśmiertelne, na które ta odpowiada mu twierdząco), by umierać wpatrzonym 
„w potworne oblicze prawdy…” (RG, 206) podkreśla to, co zapisze sam Święto-
chowski na kilka lat przed śmiercią w swym dzienniku. Z chwilą śmierci, zdaniem 
autora dziennika, umiera nasza świadomość, ale trwa w postaci myśli i refleksu obec-
ności w innych, jako myśl zmaterializowana w czynie bądź przekazana potomnym. 
A samospalenie w tej perspektywie staje się samooczyszczeniem, zatem śmierć, 
także śmierć świadomości oczyszcza i doprowadza do prawdy życia:

Natura nie pozostawiła trupom świadomości, ażeby z łona ziemi nie wybuchał głoś  ny 
chór ich śmiechu, który by zagłuszył wszystkie pragnienia życia. Trupy milczą i swym 
pozornym smutkiem zachęcają ludzi do walki o byt. Zagryzaj się i zażeraj, rodzie 
człowieczy, dzikszy i głodniejszy od zwierząt, już my ci przeszkadzać nie będziemy. 
Ojcze Makary, spieszę za tobą. (RG, 207–208)
Co z dusz naszych wyszło, to trwać będzie. (RG, 210)
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Należy także wreszcie uwzględnić początkowe pytanie postawione w celu ujaw-
nienia jakości dramatycznej tekstów Świętochowskiego. Paradoks nieczytelności jego 
dramatu polega właśnie na częstym wykorzystywaniu aforystycznej ścieżki komen-
tarza, diagnozy, refleksji, która nie służy rozwojowi akcji. Nieumiejętne wplecenie 
aforystycznych formuł w całość tekstu, ujawnia przez to swoje „szwy” i widoczne 
przejścia między formułą wypowiedzi a uniwersalizującym komentarzem. Uważam, 
że sama forma dramatu Świętochowskiego (jako swoista rama wypełniona zapisem 
dramatycznym mającym znamiona aforystyczności) stanowi element najbardziej 
powtarzalny, wciąż reprodukowany i najmniej elastyczny, niepoddający się zmia-
nom. Mechanizm aforyzmu działa wręcz jak muzyczna wstawka – refrenicznie napę-
dzająca akcję, bo odrywająca od potocznego i zwyczajnego jej biegu. Ale też – co 
nieoczywiste – pełni funkcję retardacyjną, spowalniającą tempo akcji – w momen-
tach komentarza uniwersalizującego (niczym zawieszenia głosu). 

Już wczesne dramaty Świętochowskiego ujawniają model aforystycznej wędrówki 
myśli zapisanej w dramacie. Prawidła jego tekstu dramatycznego, które pozwalają 
wydzielić poszczególne funkcje, głosy, struktury dramatu, każą jasno potwierdzić fre-
kwencyjnością pojawiania się takiego charakteru dyskursu, że często głosem głównym 
i jednocześnie formą instancji sprawczej (kwalifikującej, oceniającej rzeczywistość 
czy wyrokującej mądrościową prawdą) jest głos aforyzmu. Głos, który nazwałbym 
swoistym dyskursem aforystycznym, będącym przecież skrzętnie ukrywanym medium 
głosu odnarratorskiego – jeśli celowo można się posłużyć taką kwalifikacją w przy-
padku prawideł dramatu, pochodzącym od samego autora tekstu. Nazywam tu dyskur-
sem aforystyczność tekstu. Pełni on, moim zdaniem, funkcję autonomiczną i można 
go potraktować jako dyskurs aforystyczny w strukturze traktu dramatycznego, ale 
i całościowego – biografii myśli. W ten sposób – choć to ryzykowna teza – dyskurs 
aforystyczny (co ważne – realizowany także w postaci dialogu) stawałby się dyskur-
sem odautorskim, dyskursem przefiltrowanym przez owo medium instancji sprawczej. 
Taka teza ma całkowite potwierdzenie w korpusie tekstów Świętochowskiego i jego 
aforystycznym charakterze zapisu. Tak też – nie pisząc co prawda o formie dyskursu 
aforystycznego, ale widząc wszechwładność głosu z porządku autorskiego – widział 
realizacje dramatyczne Świętochowskiego Jeske-Choiński, kiedy pisał w 1885 roku:

P. Świętochowski nie zadaje sobie widocznie tego trudu, bo zna tylko jeden typ, 
mianowicie siebie samego. On jest adwokatem, paniczem, księdzem, kokotką, żoną, 
matką, babką, ojcem, wujem, stryjem, sługą i panem. Zmieniają się płcie, nazwiska, 
tytuły, suknie, lecz umysłowości i charaktery zostają te same. Zupełny brak dykcji 
charakterystycznej odbiera postaciom p. Świętochowskiego zewnętrzne cechy praw-
dopodobieństwa, utrudniając ich rysunek ogólny32.

32 T. Jeske-Choiński, Pozytywizm	i	jego	główni	przedstawiciele, dz. cyt., rozdz. V (Pan	Alek
sander	Świętochowski	jako	artysta), s. 81. Krytyk dodawał: „P. Świętochowski nie stworzył dotąd 
ani jednego dzieła scenicznego, które by mu dawało prawo do tytułu dramaturga. W pracach więk-
szych rozmiarów, które nazwał dramatami, nie ma nie tylko dramatycznych ludzi, charakterów, 
dykcji i czynności, lecz nawet kompozycji. W niniejszych (jednoaktówkach), składających się 
zaledwo z kilku scen, usunęły małe ramki wadę ostatnią.” (s. 84). 
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Warto też dodać inny głos krytyka – Henryka Gallego, który w 1902 roku pod-
kreślał, że to właśnie dramat, zderzony z kontekstem małych form narracyjnych, 
jest przestrzenią gatunkową realizacji Świętochowskiego jako artysty:

Nie w nowelach atoli, które, jak widzieliśmy, nie zawsze stoją na poziomie wymagań 
artystycznych, leży środek ciężkości beletrystyki Świętochowskiego, lecz w dramacie. 
[…] Świętochowski w dramacie, którego żywa i giętka forma pozwala mu na wyka-
zanie całego mistrzostwa szermierki słownej, stanął na wyżynach talentu. Z każdego 
frazesu jego dialogów, z każdego wyrazu sypią się iskry, jak spod uderzeń stali o stal, 
a przy tym niezrównana jego, jak z marmuru kuta dykcja w dramacie dopiero mogła 
wykazać całą swą świetność, podczas gdy w noweli musiała niejednokrotnie ustąpić 
na plan drugi przed pospolitością realizmu. Toteż dramaty stanowią szczyt twórczo-
ści literackiej Świętochowskiego: chociaż w ogólnym planie architektonicznym nie 
zawsze dobrze zbudowane, chociaż nie zawsze odpowiadające warunkom scenicz-
ności zewnętrznej (dowolne wchodzenie i wychodzenie osób, długie monologi, itp.), 
w oddzielnych szczegółach atoli, w oddzielnych scenach tyle mają nerwu dramatycz-
nego, iż nie posiadają sobie równych w historii naszego dramatu33.

Co prawda pierwszemu dramatowi pióra Świętochowskiego – Niewinnym – Galle 
wytykał brak dostatecznej plastyki osób dramatu, doceniał jednak zręczną intrygę 
i ożywiony dialog. Świadomy był, że „styl i edukacja nie tak jeszcze wyrobione, 
jak w późniejszych dramatach, ale lwi pazur już poznasz”34. Już trylogii Nieśmier
telnych	dusz przyznawał krytyk koncentryczność rozpoznania i rozwijania się akcji 
(porównując zamysł konstrukcyjny cyklu do kamienia rzuconego w wodę i rozcho-
dzenia się kręgów myślowego rozwijania dramatu, by rozwikłać tajemnice natury 
ludzkiej)35. Zdaniem Gallego jednak:

Najwyższym wcieleniem idei i talentu Świętochowskiego jest ostatnie jego dzieło, 
wielki dramat alegoryczny pt. „Duchy”36. 

Krytyk zestawia cykl dramatyczny Świętochowskiego z alegorycznymi drama-
tami Krasińskiego ze względu na podobieństwo myślowe, tendencyjność, swoistą 
formę, na którą wpłynęły zapewne NieBoska komedia i Irydion. Oryginalność myśli 
i realizacji formalnej dramatów Świętochowskiego polega, zdaniem Gallego, na 
wybraniu własnej, odrębnej ścieżki i nonkonformistyczności zapisu, obaleniu sta-
rego porządku, walce z ciemnotą, zabobonem, stereotypem:

Wina jego, a zarazem przyczyna życiowej ku niemu niechęci, leży w tym, iż nie 
poszedł on utartymi ścieżkami przeciętności i miernoty, że nie wahał się uderzyć 
taranem w stare gmachy tam, gdzie należy postawić nowe, czym naraził sobie straż-
ników ruin37.

33 Aleksander	Świętochowski	jako	beletrysta, skreślił Henryk Galle, dz. cyt., s. 36. 
34 Tamże, s. 38. 
35 Tamże, s. 56–57.
36 Tamże, s. 82. 
37 Tamże, s. 95. 
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Zbierając dotychczasowe rozpoznania wynikające z analizy dramatu Święto-
chowskiego i uwzględniając głosy ówczesnej krytyki, należy dopowiedzieć, na 
czym polega fenomen tych tekstów. Niespójności ich wynikają z ingerencji medium 
odautorskiego (metadyskursywnego), które ukrywa się w głosie filozoficznej tyrady 
w obrębie szeroko rozumianej formuły dialogiczności. Pęknięcie dyskursu drama-
tycznego związane z pęknięciem dialogowej formy wypowiedzi, momenty zawiesze-
nia komunikacji ujawniające nie tyle napięcie dramatyczne, ile monologowe struktury 
dumania – okazują się sferą napięć tekstu dramatycznego, które nie dowartościowują 
przez to jego prawideł. Przeciwnie – skazują na niebyt odbiorczy. Czesław Jankow-
ski, wskazując w 1908 roku na formę niesceniczności dramatu Świętochowskiego 
(casus Aspazji), podkreślał jednak dobre wrażenie i swoistą wspaniałość zapisu:

Nie dzieje się w niej żadna „porywająca” akcja, lecz wszystko razem utrzymane do 
końca w pewnej szlachetnej dystynkcji, zniewalającej do słuchania długich i mało 
ożywionych pięciu aktów – z zajęciem38.

Dramat Świętochowskiego tak naprawdę jest więc rozpisaniem na głosy jed-
nego monologu, nieróżnicującego się zasadniczo profilem i kształtem wypowiedzi. 
Monologu medium sprawczego, dysponenta jego reguł i komentatora dramatycz-
nego uobecniania się prawideł akcji poprzez swoisty dyskurs aforystyczny – mode-
lujący i diagnozujący rozpoznania poszczególnych bohaterów. Modelujący, co należy 
dodać, rozpoznania prawideł świata i relacji w nim panujących, ale co najważniej-
sze – rozpoznania specyfiki tekstowej obecności porządku „meta” (instancji nadaw-
czej) w przestrzeni dramatu właściwego. Zabieg ten zapewne ocenić wypada jako 
możliwość weryfikowania i panowania nad porządkiem dyskursu dramatycznego. 
A nieprzezroczystość medium odautorskiego, ów „lwi pazur” widziałbym jako rys 
zakamuflowany w formie aforystycznej ścieżki wyznaczającej znamiona tekstu dra-
matu jako formuły minitraktatu filozoficznego. Oznacza on dialogiczną formę obec-
ności poprzez prawidła tekstu poddawanego nieustannie opresji nadawczego „ja” – 
sprawdzającego i modelującego. Głosu, który jest głosem autora, narratora i bohatera, 
a także głosu komentarza zuniwersalizowanego. Głosu, który chce mieć rangę głosu 
wiecznego. I który wie, że rozpisanie własnej instancji sprawczej na wypowiedzi 
fikcyjnej przestrzeni realizacji, przynosi dramat rozdarcia, dramat mędrca, filozofa 
i człowieka, który dysponuje perspektywą modelującą głos samego siebie. 

Jednak kłopot i trudność z jakimkolwiek, tym bardziej jednoznacznym kwalifiko-
waniem dramatu Świętochowskiego, polega na tym, że nie był on, jak choćby Przy-
byszewski, Kisielewski, Wyspiański, Leśmian czy nawet Konopnicka (jako autorka 
rozprawki o Beniowskim), teoretykiem dramatu i teatru, choć jako krytyk literacki 
i teatralny wypowiadał się często na temat różnorodnych realizacji dramatycznych 
i scenicznych, na co wskazywałem wcześniej. Jednak nie zostawił żadnych teore-
tycznych tekstów ujawniających prawidła jego warsztatu krytycznego, nie zostawił 

38 Cz. Jankowski, Wieczory	 teatralne.	Jubileuszowa	„Aspazja”	Aleksandra	Świętochowskiego,	
wystawiona	w	Teatrze	Wielkim	dnia	12go	października, „Tygodnik Ilustrowany” 1908, nr 42, s. 850. 
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teoretycznych zapisów, które pozwoliłyby w sposób bardziej jednoznaczny określić 
charakter jego dramatu i dialogów kształtujących sytuację dramatyczną i budujących 
napięcie. Dialog – okazywał się dla Świętochowskiego w cyklu Nieśmiertelnych	
dusz, ale i w antycznych dramatach oraz Duchach, o których napiszę w dalszej czę-
ści – elementem fundującym doświadczenie poznania. Stawał się – doświadczeniem 
egzystencjalnym, komunikującym z drugim, ale niekoniecznie wyzyskującym per-
spektywę drugiego i służącym porozumieniu39. A tym samym dramat okazywał się 
reakcją przeciwko wielości „języków” wyrażania w poszukiwaniu słowa. 

Monologowe struktury wypowiedzi okazują się w cyklu Nieśmiertelnych	dusz – 
formami dumania, a przez to specyficzną sferą napięć tekstu dramatycznego – ujaw-
niającą często dysproporcję między formułą dialogu i monologu. W monologach 
cyklu Nieśmiertelnych	dusz	ujawnia się ponadto szeroko pojęty humanizm, który, 
wedle Świętochowskiego, określa najważniejszą przestrzeń ludzkiej działalności 
i obecności. Wyznacza przecież nowy horyzont doświadczenia, w którym zaczyna 
się krystalizować człowieczeństwo. Dlatego tak dobitnie eksklamował z resenty-
mentem w 1885 roku, we wspomnieniu pozgonnym poświęconym Wiktorowi Hugo. 
Wydaje się, że obok Dostojewskiego, on także patronował myśleniu o paradoksach 
ludzkiej wiary i ludzkiej kondycji: 

Tęsknimy za epoką hellenizmu, humanizmu, romantyzmu, za okresami, które już 
nie wrócą, a wróciwszy nie zadowoliłyby naszych pragnień, ale w których życie nie 
przedstawiało pola karczowanego, mierzwionego, oranego, lecz niwę bujnie obrosłą 
i kwitnącą (…). (WPK, 435–436)40.

Lęk przed dehumanizacją, przed ostatnim, szyderczym satanicznym śmiechem 
Tipu-Tipa, przerażenie umasowieniem i bezświadomym człowiekiem bez właści-
wości, w perspektywie zachowania godności i przestrzeni wzajemności, każe uznać 
refleksję Świętochowskiego za bliską późniejszym rozpoznaniom Znanieckiego czy 
Witkacego. A tęsknota za hellenizmem i jego późniejszymi wariacjami uobecniają-
cymi wartość humanizmu, stanie się dla Świętochowskiego fundamentem budowa-
nia własnej historiozoficznej teorii rozwoju kulturowego w czasach kryzysu i pod-
miotowości – ujawniających także kryzys kulturowej obecności. 

39 O dialogu jako podstawowym doświadczeniu egzystencjalnym jednostki, uwzględniają-
cym kategorie referencjalności, pisała Grażyna Borkowska. Badaczka, powołując się na semiotyczne 
teorie dialogiczne, wskazywała na ich relację w powieściach Orzeszkowej. Zob. G. Borkowska, 
Dialog	 powieściowy	 i	 jego	 konteksty	 (na	 podstawie	 twórczości	 Elizy	 Orzeszkowej), Wrocław 
1988, s. 22.

40 A. S. [A. Świętochowski], W.	Hugo	(Wspomnienie	pozgonne), „Prawda” 1885, nr 22.
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4.2. Projekt antykizowania kultury – czyli wykład 
historiozofa zapisany w dramacie 

Historia	kanalizuje	życie	przeszłości	i	wiele	sławionych	czynów	spuszcza	do	ścieków.
Historia,	badając	cmentarze	przeszłości,	często	obala	wspaniałe	pomniki	i	wykopuje	
spod	nich	nieboszczyków,	których	grzebie	we	wspólnych,	bezimiennych	grobach.

Aleksander Świętochowski, 
Herezje	i	paradoksy.	Pamiętnik	mojej	myśli

Myślenie Świętochowskiego o prawidłach historii, ujawniające się w dramacie, 
zawiera wiele zagadek i problemów wartych bliższego rozpoznania. Jego własna inter-
pretacja kultury, która dokonuje się w dramatach, mających za podstawę antyczny 
wzorzec doświadczenia, tkankę, fabulację (!) oraz antyczny korpus konstrukcji histo-
rii codzienności, pozwala odpowiedzieć na pytanie, na ile antyczne „wtedy” staje 
się obecnym „dziś” (a tym samym, jak spina całość kultury dziejów i wyznacza 
miejsca wspólne tekstu dramatu i miejsce historii w projekcie dramatycznym Świę-
tochowskiego). Dzięki diagnozie mikrohistorii dziejów dokonuje się tutaj poprzez 
perspektywę dawnego „teraz”, diagnoza kultury. Sięgnięcie po paradygmaty myśle-
nia antycznego i wykorzystanie modelu dramatyczności jako zbiornika reguł i sen-
sów zapisu w dialogu, możliwe są dzięki połączeniu historiozoficznej asceniczno-
ści (mechanizmu wykładu historiozofa wpisanego w tkankę tekstu) z dialogicznym 
sposobem obecności (bohaterów, idei, procesu świadomości, instancji odbiorczych), 
uniwersalizujących przesłanie tekstu.

Asceniczność dramatów antycznych wynika z wyboru reguł mówienia o histo-
rii i historią oraz sposobu projekcji idei kultury. Dialog jest tu (co oczywiste) 
formą „obecności” bohaterów, okazuje się upostaciowieniem w słowie ich rela-
cji i myśli. Jednak mimo wykorzystania dialogu i dialogiczności, antyczny dra-
mat Świętochowskiego wykazuje także (jak poprzednio poddawany analizie cykl 
trzech dramatów) cechy właściwej mu adramatyczności, co postaram się pokazać 
na przykładzie korpusu tekstów dramatycznych – jednoaktówek (obrazków drama-
tycznych): Antei, Na targu, Helvii	(w kontekście napiszę także o modelu jednoak-
tówek narodowych – Poddanki i Błazna) i pięcioaktowej Aspazji. O swoistej asce-
niczności jako efekcie realizacji uniwersalnej wizji dziejów, pisał już Władysław 
Bukowiński w recenzji Aspazji:

odtwarzać próbuje odwieczne zagadnienia i walki, odwieczne wątpliwości i męki 
ducha ludzkiego i odwieczne jego dążenie do światła. […] Ludzie są ludźmi, choć żyją 
w różnych epokach, a między naszemi czasami i starożytnością grecką i rzymską znaj-
dzie się z pewnością więcej ech wspólnych, niż się, z pozorów sądząc, wydaje41. 

41 Wł. Bukowiński, „Aspazja”	Świętochowskiego	na	scenie	Teatru	Wielkiego, dz. cyt., s. 161, 162. 
Por. także: s. 160–165. Warto w tym miejscu dopowiedzieć, że analizując Osaczonego Lubowskiego,
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Świętochowski zarówno w obrazkach dramatycznych, jak i pięcioaktowym drama-
cie, zapisuje historię dokonaną, ale i dokonującą się, historię zadaną i daną (uobecnia-
jącą się, reaktualizującą wzorce tożsamości), nieobecną i obecną jednocześnie, cudzą 
i własną, przekładającą właśnie owo antyczne „wtedy” na reguły myślenia o daw-
nym „dziś”42. Kiedy patrzy w teraźniejszość i nowoczesność, jest wychylony w prze-
szłość. Dokonywanie procesu weryfikowania świadomości historycznej odbywa się 
dzięki przepracowywaniu wzorców. Dramat służy na tyle wykładowi historiozofa, 
by ujawnić, że historia jako matryca znaczeń określa tożsamość i kondycję pod-
miotu tekstu i odbiorcy wirtualnego wpisanego w tekst, ale staje się tylko punk-
tem wyjścia do myślenia o kulturotwórczych mechanizmach procesu dziejowego. 
To pozwala zrozumieć, że struktury porządkujące swoistą potencję dramatyczną 

Świętochowski miał świadomość, że „pisarz sceniczny liczy się z wymaganiami i upodobaniami 
tych sfer, które składają przeważnie publiczność teatralną – arystokracji i mieszczaństwa. Obie te klasy 
nie lubią głębin filozoficznych, charakterów zbyt wysoko podniesionych nad poziom życia, idei 
rozsadzających budowę społeczną, natomiast chętnie przypatrują się świeżym kombinacjom sto-
sunków w zakresie prawdziwości istniejącej, wcieleniom zasad etyki powszechnej, drobnym popraw-
kom błędów stanu obecnego – (…). […] Dzięki tej skali literaturę sceniczną można tylko słuchać 
w grze aktorskiej, ale nie czytać – a przynajmniej pomiędzy słuchaniem jej w teatrze a czytaniem 
w książce zachodzi olbrzymia różnica wrażeń” (WPK, 339), a „słowo żywe, umiejętnie ze sceny 
wypowiedziane, nie pozwala nam badać go szczegółowo i ukrywa niedostatki” (WPK, 342). 

Józef Kotarbiński, pisząc o antycznym kostiumie dramatów Świętochowskiego, wskazywał na 
„uczucie swojskie szczere, patriotyczne, zamaskowane w szacie greckiej, które wybuchło z wielką 
siłą w jednoaktowym dramacie Pauzaniasz, w którym piętnuje zdradę kraju, zawarłszy w szczupłych 
ramach akcję dramatyczną, pełną rozpędu i grozy tragicznej”. Por. J. Kotarbiński, Aleksander	Świę
tochowski, „Tygodnik Ilustrowany” 1908, nr 42, s. 844–845.

42 Warto tylko na wstępie zasugerować kilka dopowiedzeń metodologicznych. Nowaczyński 
w Dramacie	polskim	XIX	wieku za dramat historyczny uznaje dramat antyczny, dlatego też taka 
kwalifikacja przyświeca mojemu wyborowi. Por. A. Neuwert-Nowaczyński, Dramat	 polski	 XIX	
wieku.	Studium	impresjonistyczne, „Ateneum” 1900, t. 3, s. 1–30. Por. także: tegoż, O dramacie 
z	przeszłości, „Krytyka” 1906, nr 10 (s. 334–339) i 11 (s. 436–441).

Historiozoficzność, dzięki rozpoznaniom Ostapa Ortwina, który tak kwalifikuje dramat spod 
patronatu Szekspira i odróżnia go od dramatu historycznego, operuje szeroką perspektywą symboliczną 
i pierwiastkami tragicznymi, a „każda tragedia musi zawierać pokład historiozoficzny”. Por. O. Ortwin, 
Kampania	 jesienna	w	teatrze	 lwowskim, „Krytyka” 1901, t. II, s. 289. Mimo dystansu czasowego 
widoczne są w dramatach Świętochowskiego: traktowanie historii jako tła zdarzeń i modelu doświad-
czenia procesów współczesnych, wykorzystanie formy gatunkowej do uobecnienia diagnozy moty-
wacji historycznej i kulturowej. Chociaż Konstanty Puzyna twierdzi, że jeśli nawet temat dramatu 
jest historyczny, ale jego potencja, treść i sens odwołują się do współczesnych dylematów obyczajo-
wych, psychologicznych (historia jest maską, kostiumem, pretekstem właśnie), to tekst taki nie powi-
nien być sygnowany jako gatunek literatury historycznej, bowiem zaciera się wtedy granica ostrości 
i formuła dramatu czy powieści historycznej staje się „pojęciem-workiem”. K. Puzyna, Rozmowy	
o	dramacie.	Sytuacja	dramatu	historycznego, „Dialog” 1959, nr 6, s. 98–107. Por. także: J. Waligóra, 
Dramat	historyczny	w	epoce	Młodej	Polski, Kraków 1993, s. 37. Jerzy Waligóra podkreśla natomiast 
– podobnie jak Henryk Markiewicz, że „w ramach poetyki dramatu historycznego mieści się wiele 
rozmaitych sposobów operowania historią, w tym także nadawanie jej funkcji alegoryzującej sytuację 
teraźniejszą”. (s. 27). Badacz słusznie zauważa w dalszej części wywodu: „jakkolwiek w literaturze 
postyczniowej znajdziemy także utwory historyczne, w których wątki z przeszłości urabiano tak, aby 
manifestowały one współczesne autorowi postępowe idee, głównie społeczne (Wincenty Rapacki, 
Aleksander Świętochowski, Maria Konopnicka), to nie tworzą one jednak nurtu zasadniczego”. 
Por. H. Markiewicz, Pozytywizm, Wrocław 1978, s. 243, 247–249 oraz J. Waligóra, dz. cyt., s. 27.
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tekstu, wyznaczające ramy historii, przekształcają się w wyznaczniki historiozofii. 
Odwołanie do paradygmatu antycznego oprócz oczywistego kodu, kostiumu, mowy 
ezopowej (o której pisali obszernie, uwzględniając konteksty filozoficzne, Bogdan 
Mazan43, Ewa Paczoska44, Agata Zalewska45) uświadamia, że myślenie o historii 
w kategoriach kompleksowej całości modelującej teraźniejszość, jest nieuniknio-
nym sposobem konstrukcji tekstu historycznego. Ma on za zadanie – wedle Świę-
tochowskiego – obnażyć prawidła ogólnoludzkich zjawisk, sposobów komunikacji 
i walki z formą, wykorzystując jednocześnie kumulatywność doświadczeń historii 
wynikającą z różnicy jej osocza historycznego.

Świętochowski wykorzystuje w swej twórczości nawiązania antyczne, by uwy-
puklić poprzez dramatyczność momentów historii teleologiczny charakter dziejów, 
ale i ich różnicę znaczeń dzięki owej powtarzalności (bliski w tym względzie jest 
Nietzschemu – autorowi diagnozującemu pożyteczność i szkodliwość historii dla 
życia). Spostrzeżenia te warunkują całość rozpoznań dotyczących kultury dziejów 
i sensu obecności, tym samym tożsamości zapisanej w dramacie. Reguły historii 
i historyczności ujawniają etyczny projekt historyka i historiozofa, porządkujący 
i scalający myślenie o dziejowych prawidłach, ale także pokazujący ranę własnej 
narracji czy raczej „narratologii dziejów” zapisanej nie tylko w dramacie.

Warto postawić pytanie o przekładalność istoty dramatu i historii oraz kategorii 
dramatyczności i historyczności w tekście Świętochowskiego, uwypuklające ich wza-
jemną zależność. Z pozoru wydaje się, że historia – to struktura porządkująca, scala-
jąca przestrzeń tożsamości i identyfikacji (co niewątpliwie jest prawdą). Dramat zaś to 
gatunkowa matryca, w którą się „wkłada” historię, by ujawnić jej prawidła. Inkluzyj-
ność terminologiczna staje się przyczyną postawienia pytania o to, co buduje napięcia 
między tekstem historii a tekstem dramatu, między tekstem o historii a tekstem o dra-
macie, między tekstem historiozoficznym (czytanym jako tekst kulturowy) a tekstem 
dramatycznym. Przekładanie tych kategorii (i niemożliwość jednoznacznego określenia 
wektora wynikania) w dramatach Świętochowskiego warunkuje i wyznacza profil roz-
poznań, a perspektywa kostiumu antycznego ustala gatunkową wyrazistość tekstu.

W antycznych dramatach historycznych Świętochowskiego dostrzec można para-
doks zależności historia w dramacie – dramat w historii. Polega on na tym, że to dra-
mat jako jeden z gatunków (nawet nie rodzajów literackich) byłby osadzony w historii, 
bo jest jednym z możliwych pól sprawdzenia i doświadczenia zapisu, wypowie-
dzenia tez filozoficznych, przestrzenią możliwości realizacji tezy, ale też: histo-
ria o tyle byłaby mniej znaczącym komponentem i uzależniona od reguł dramatu 
– że wykorzystuje się ją, by zilustrować mechanizmy współczesne. Ta dwoistość 

43 B. Mazan, Wczesne	dramaty	antyczne	Aleksandra	Świętochowskiego [w:] Antyk	w	Polsce, 
cz. II. Studia, red. J. Okoń, J. Starnawski, Łódź 1998, s. 274–283. 

44 E. Paczoska, „Primumvivere”.	Aleksander	Świętochowski	w	antycznym	kręgu [w:] Literatura 
i	czasopiśmiennictwo	polskie	lat	1864–1918	wobec	tradycji	antycznej, red. A.Z. Makowiecki, War-
szawa 2000, s. 171–190.

45 A. Zalewska, Kostium	antyczny	we	wczesnych	dramatach	Aleksandra	Świętochowskiego [w:] 
Pozytywizm.	Języki	epoki, dz. cyt., s. 328–339.
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sprzężenia jest wpisana w antyczny dramat Świętochowskiego, który ciągle i inten-
sywnie nawiązuje do historii dziejów starożytnych, wzoruje się na ich rozpoznaniach 
i jako credo życiowe próbuje opisywać, ale i stosować w praktyce wątki ze szkoły 
cyników, sokratejskie, ale szczególnie stoicko-epikurejskie. Pomocna jest mu w tym 
formuła aforyzmu spinająca korpus wszystkich jego tekstów. Warto tylko dopowie-
dzieć, że czyta przecież filozofów starożytnych poprzez medium utylitaryzmu oświe-
ceniowego oraz Milla, Comte’a, Spencera i refleksy (czy osocze) nietzscheanizmu. 
W ten sposób też buduje swe kulturowe i socjologiczne wzorce tożsamości uaktyw-
nione w antycznym dramacie. Komponenty epikurejsko-stoickie, także te ze szkoły 
cyników i cyrenaików, kształtują poszukiwania odpowiedniego wzorca, by opisać 
indywidualną ścieżkę doświadczenia jako udziału w kulturze i uświadamiają przej-
ście od uhistorycznienia czasu do jego ahistorycznej potencji. Dlatego warto poka-
zać na poszczególnych przykładach antycznych dramatów ich fenomen. 

Wstępem do jednoaktowego dramatu Antea (1876) jest fragment dyskursywnej 
rozprawy Filozofowieniewolnicy, ujawniający zasadę nierówności stanowej i poka-
zujący fenomen etyki znieczuleń. Jak zauważa Ryszard Wroczyński, Świętochowski 
przemawia w tym tekście jako myśliciel i zwolennik pewnej szkoły filozoficznej, 
jako człowiek wielkiego umysłu i serca, który wie, „że cały szereg systemów filozo-
ficznych w starożytności wyszło spośród niewolników”46. Świętochowski w dyskur-
sywnym zapisie poprzedzającym jednoaktówkę Antea, pytając o granice i gwaran-
cje wolności, szczęścia, czystego sumienia, własnego etycznego wzorca zachowań, 
radości cierpienia szkół starożytnych, pisze w formie traktatu wstępnego: 

W starożytności nauka nie tylko zbawiała niewolników społecznie, przenosząc ich na 
stanowiska, które im otwierały wyjście na świat swobody, ale także pomagała znosić 
niewolę, zmniejszając jej brzemię. (…) […] I dlatego, o ile rzadkie i powierzchowne 
były poglądy filozofów niewolników w sferze zagadnień teoretycznych, o tyle częs  to 
i umiejętnie zajmowały się praktycznymi. Cała niemal filozofia jest etyką, nauką moral-
nej mądrości47. 

Następnie ciąg sceptycznych eksklamacji ujawnia odpowiedzi na możliwość 
zachowania w uciążliwych warunkach istnienia, osiągnięcie maksimum możliwego 
szczęścia i sprowadzenie do minimum przeciwności, stworzenie świata, definicję 
duszy, zagadkę istnienia człowieka w historii. Wyznacza tu Świętochowski funda-
ment procesu historycznego poddawanego nieustannej próbie weryfikacji i oglądowi 
z zewnątrz przez filozofów-niewolników „zbiczowanych i skutych cierniami życia” 
(A, 2). Wyżej wymienione elementy kształtujące światopogląd filozofów-niewolni-
ków potwierdzały, że filozofia ich mogła okazać się jedynie filozofią znieczulania 
się (A, 2). Była bowiem 

46 Por. R. Wroczyński, Idee	dramatów	Aleksandra	Świętochowskiego	na	tle	pozytywizmu	war
szawskiego, Kraków 1934, s. 70–71. 

47 W. Okoński [A. Świętochowski], Antea. Dramat w I akcie [w:] tegoż, Dramata, Warszawa 
1879, s. 1. Wszystkie cytaty podawane są z tego wydania. Po cytacie podaję skrót A i numer strony 
cytowanej. Przedruk za: „Tydzień” 1876, nr 13, s. 247–248; nr 14, s. 258–259.
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rodzajem moralnego chloroformu, którym zbolałe dusze usypiały się na przetrwanie 
krwawych operacji niewoli. [...] Ile razy nas przygniecie religijna lub społeczna tyra-
nia, mimowiednie zwracamy się do rozwiązywania zagadek życiowych i staramy się 
takim skostnieniem przeciw niej zabezpieczyć, ażeby nie czuć skutków jej zaciekłoś-
 ci. Ucisk nie widzi w żadnym uczuciu tak strasznego dla siebie wroga, jak właśnie 
w braku tych uczuć, które mógłby szarpać i drażnić, bo wtedy traci główną swoją 
sprężynę – zadowolenie. (A, 3)

To cierpienie uczy rozumować i filozofować. Przykładem jest dla Świętochows-
kiego postać Diogenesa:

Skuty w stosunkach społecznych, wyzwolił się zupełnie w duchowych, ażeby tym 
sposobem stworzyć sobie niczym nieskrępowaną swobodę. Jako jednostka socjalna był 
on odsądzony od wszelkich obywatelskich praw. Czując krzywdę swej pozycji, prze-
konany, że go zewsząd otacza niewzruszony mur ograniczeń, postanowił wynagrodzić 
sobie zewnętrzną niewolę wolnością wewnętrzną. Przenieśmy się tylko w położenie 
tego rodzaju ludzi, a od razu zrozumiemy ich szczególną logikę. (A, 4)

Zapis Świętochowskiego wyraźnie uwypukla kulturowy charakter szkoły cynic-
kiej i stoickiej, ujawniający ideał człowieka wolnego. To nieszczęście i cierpienie 
uczą człowieka filozofować i są pomocne, niezależnie od czasu i osocza historii, 
w rozumieniu prawideł dziejowych. Stoicyzm, wedle Świętochowskiego, to szkoła 
niepodległości duchowej, ale i terapeutyczna forma poradzenia sobie z rzeczywis-
tością, naznaczoną piętnem niewoli i cenzury:

Cała ich [stoików – dop. mój – D.M.O.] etyczna teoria jest środkiem uśmierzającym 
moralne cierpienia, tak, że stoicyzm jest pierworodnym synem cynizmu, z którego się 
z łudzącym podobieństwem urodził. Taż sama apatia i moralna martwota, tenże brak 
nerwów czucia, taż sama obojętność i duma w społecznej niewoli, taż sama wreszcie 
niezależność od potrzeb i namiętności. Stoik był tylko ukształconym i uszlachetnio-
nym cynikiem – obaj typami filozofów-niewolników. Historia zapamiętała mnóstwo 
faktów świadczących, jak szeroko zwłaszcza pierwszy z tych kierunków myślenia 
rozpostarł się między klasami uciśnionymi. Niewola była jego matką, on jej jedyną 
pociechą. Systemat Diogenesa stał się z wolna wyznaniem wiary, katechizmem ucie-
miężonych. Że zaś dogmaty tego katechizmu rozwijały się często w prostych umys-
łach szeregiem nowych i głębokich prawd, nie powinniśmy w tym widzieć żadnej 
zagadki. Na gruncie klasycznego świata okazał się tak zdumiewający urodzaj dusz 
z natury uzdolnionych, że nieraz wielka mądrość płynęła z ust prostaczków, jak bez-
wiedne natchnienie. […] Skoro cierpienie uczy rozumować i badać jego źródło, może 
dlatego wszyscy jesteśmy mniej lub więcej filozofami. (A, 5–6)

Cierpienie staje się zatem wykładnikiem etycznym wzorców wpisanych w pra-
widła historii, w ich źródła i przyczyny. Świętochowski kończy swą dyskursywną 
część przed dramatem właściwym następującą konstatacją: 

Skreśliliśmy w ogólnych rysach zasady filozofii niewolników w starożytnym świe-
cie. Jak łatwo zrozumieć, jej wyznawcy musieli wprzódy przechodzić ciężką szkołę 
życia, która ich do takiego wyznania przygotowywała. (A, 6)
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Dyskurs Filozofówniewolników stawia pytanie o prawdę historyczną i prawdę 
dramatu historycznego48, które można traktować jak interpretację, konfrontację rze-
czywistego (realnego) i historycznego oraz zasadność takiego przełożenia. Świę-
tochowski traktuje kategorię historyczności jako przywilej obecności, ramę teraź-
niejszości, w której zamykają się mechanizmy, sposoby rozpoznania współczesnych 
i teraźniejszych diagnoz. Istota prawdy historycznej wydaje się ważna, ale zależy 
od perspektywy oglądu (możliwe, że to ślady lektury wczesnych pism Nietzschego, 
choć polski filozof pisze to w 1876 roku). Dramat historyczny – wedle autora Filo
zofówniewolników – jest alternatywą wobec współczesnego dramatu, ale historia jest 
ekwiwalentem (nie alternatywą) egzystencji i kultury. Historia w dramacie antycz-
nym Świętochowskiego okazuje się ramą, która z figury poznawczej staje się figurą 
poznania. Pomocna jest także w rozumieniu przekładalności dziejów i podobieństwa 
mechanizmów nimi rządzących. Widać to dobrze w wypowiedzi bohaterów Antei:

PROTOS (do Dejterosa). Jeśli się jaki koryncki amator dowie i wykradnie nam to 
cacko, wyruszymy całą siłą, oblężymy miasto jak Troję pod dowództwem Dulosa, 
a gdy się szturm nie uda, nie będziemy potrzebowali robić drewnianego konia, bo 
skryjemy się w ciebie – Dejterosie. (A, 19)

Warto w tym miejscu dopowiedzieć, że Świętochowski, kreśląc sylwetkę Litwosa, 
wskazywał, że wystarcza, by powieściopisarz dopełniał jedynie historię, a nie przera-
biał jej, a jeśli, to dla celów artystycznych, a nie stronniczych49. Ryszard Wro czyński 
przypominał, że w dramatach z wyjątkiem jednej Helvii jest Świętochowski 

myślicielem, filozofem konsekwentnie przeprowadzającym pewną tezę, wziętą ze 
świata badań naukowych50.

Jednoaktówkę Na targu, ujawniającą mechanizm handlu niewolnikami i „hodowli 
ludzi”, bratobójczej walki o uwolnienie spod jarzma tyranii, poprzedził również diag -
nozą dyskursywną, oddając głos współczesnemu historykowi kultury: 

W naukowym wyjaśnieniu treści dramatu Na targu niechaj mnie wyręczy jeden z najz-
nakomitszych badaczów starogreckiego życia, M.E. Filleul, któremu w tym przed-
miocie bardzo wiele zawdzięczam51.

48 O greckich elementach myślenia Świętochowskiego zob.: P. Chmielowski, Aleksander	Świę
tochowski [w:] tegoż, Pisma	krytycznoliterackie, oprac. H. Markiewicz, Warszawa 1961, t. 2, s. 100; 
J. Kotarbiński, Władysław	Okoński [A. Świętochowski], „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 
1884, nr 64; Aleksander	Świętochowski	jako	beletrysta, skreślił H. Galle, dz. cyt., s. 73; J. Loren-
towicz, Twórczość	literacka	Świętochowskiego.	Kilka	uogólnień, „Nowa Gazeta” 1907, dodatek do 
nr. 319, s. 2–3; S. Kołaczkowski, Artystyczna	i	publicystyczna	działalność	Aleksandra	Świętochows
kiego [w:] tegoż, Portrety	i	zarysy	literackie, oprac. S. Pigoń, Warszawa 1968, t. 1, s. 427; B. Mazan, 
Wczesne	dramaty	antyczne	Aleksandra	Świętochowskiego, dz. cyt., s. 274–283. 

49 Por. A. S. [A. Świętochowski], Henryk	Sienkiewicz	(Litwos), „Prawda” 1884, nr 27–32. Cyt. 
za: WPK, 189. 

50 Por. R. Wroczyński, dz. cyt., s. 47. 
51 W. Okoński [A. Świętochowski], Na targu. Dramat w I akcie [w:] tegoż, Dramata, dz. cyt., 

s. 27. Wszystkie cytaty podawane są z tego wydania (po cytacie podaję skrót – NT i numer strony 
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Odwołując się do źródeł historycznych, do Tukidydesa, ale i współczesnego 
krytyka idei, następnie – konfrontując je z własnym stanem wiedzy, gotowy jest 
napisać dramat (jako swoisty palimpsest historyczny, którego warstwy składają się 
z odniesień i przywołań skonfrontowanych z własną wizją historii), o którego istocie, 
w poprzedzającym tekst właściwy dramatu, dopowiedzeniu, zapewni czytelnika: 

Co do samego zdarzenia historycznego, z którego dramat Na targu się wywiązał, 
było ono drobnym ustępem głośnej wojny peloponeskiej, która ujawniła bliski zgon 
Aten i pogrzebała potęgę. […] Obraz tego gwałtu, w którym piękna, kwitnąca kolo-
nia okrutną ręką współplemieńców bez winy zgładzoną została, ten obraz ateńskiej 
niesławy wstrząsającymi barwami odmalował się na kartach dziejów Tucydydesa. 
(NT, 28)

Akcja Na targu dzieje się przy końcu V wieku (przed narodzeniem Chrystusa) 
i pomyślana jest jako targ o człowieka i możliwość jego funkcjonowania w przes-
trzeni zniewolenia:

TROFOS. Spytaj w całej Grecji, jaka krew płynie w żyłach niewolnika Trofosa. 
Spójrz! – olbrzymy, a dopiero puch obsypuje im ciała. Ledwie dwadzieścia lat poprze-
chodzili – i to w niewinności – mniej niż pół miny za rok – takiego gatunku – to u was 
drogo?! (NT, 39)

Dialog między Trofosem, Linosem i Kritonem uwypukla również struktury afory-
stycznej refleksji nad kondycją człowieka i sposobem relacji ujawniającej zależnoś-
ciową strukturę podmiotu. Dobrze to widać w wypowiedziach Kritona w związku 
z handlem niewolnikami:

Dobrze robisz, Trofosie, że mu jej sprzedać nie chcesz, bo to pisklę uczy się dopiero abe-
cadła miłości, a dzieciom najlepiej dawać do niszczenia stare egzemplarze. (NT, 33)

Podły los. Żyć każe, a tylko pragnieniami karmi. (NT, 37)

Podobnie rozpacz Melity ujawnia charakter niewoli ludzkiej i możliwość jej reak-
tualizacji, nie tylko w dosłownym tego słowa znaczeniu – w pokoleniu jej dzieci, 
lecz także niewoli narodowej, państwowej, uciemiężenia w ogóle:

Biedna sieroto, inna dola z tego snu cię zbudzi. Z dala od siebie – ty wzrastać będziesz 
w ucisku, ja zamierać w hańbie. Na oczkach twoich nie odbije się już nigdy obraz 
matki... […] Wierzę… można umrzeć, żyjąc… Bronić swej ziemi od najazdu włas-
nego plemienia, doczekać się jej zagłady, paść poranionym na szańcu, wywlec się 
spod trupów i odszukawszy rodzinę, patrzeć, jak ją z postronkami na szyi rozku-
pują wrogi, a potem nad nią pastwić się będą… kary potępionych, czy możecie być 
okrutniejsze! Przekleństwo tobie spodlony grodzie, kiedy śmiałeś mordować i jarz-
mić mój naród bratobójczą ręką! Melos skrzepłą krwią swych dzieci przez ciebie 

cytowanej). Cytat z dzieła Histoire	de	 siècle	de	Pericles (t. I, s. 122 i nast.): „Niewolnicy tylko 
wyjątkowo byli przedmiotem zbytku, jak nasza służba, nawet w domach zamożnych. Prawa demok-
ratyczne zabraniały utrzymywać ich bez użytecznej pracy (…).” (NT, 28). 
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rozlaną wiecznie przypominać będzie światu twoją zbrodnię. Gromy nie milczcie 
wobec takiego gwałtu! Bogi, czemu nie dowodzicie swej obecności pomstą krzywdy 
i pomocą nieszczęściu!... (NT, 49–50)

Wobec zniewolenia jedynym rozwiązaniem okazuje się śmierć. Dlatego perspek-
tywa wolności poprzez śmierć wydaje się tak ważna dla jednego z bohaterów:

POLOS. Dziś ich tracę, bo naród ateński morduje teraz i sprzedaje braci. Ostatniej 
męczarni nie wytrwam – kup z dzieckiem matkę i wydrzyj ją haniebnym żądzom, 
które tu na nią czatują; mnie niechaj ten postronek z waszego okrucieństwa wyzwoli! 
(NT, 53)

Rodzaj przedmowy czy naukowej glosy zastosował Świętochowski także do 
dramatu jednoaktowego Helvia, w którym pyta o granice moralności ziemskiej 
i boskiej, traktowanie prawideł historii przez ludzi i bogów, prawdę interpretacji 
jako domenę historii: 

Pobudkę do napisania tego dramatu zawdzięczam słynnej opowieści: Młodość	Juliu
sza	Cezara – znakomitego włoskiego pisarza Rovaniego52.

Autor Helvii z przywołanego tekstu wybiera potrzebny ustęp i przytacza w for-
mie głosu historyka, który dotyczy prawideł świata rzymskiego: 

Jego bowiem tradycja w nauce i sztuce kreśli nam tylko obrazy powagi i surowoś  ci, 
wizerunki temperamentów i usposobień z naszymi sprzecznych, bo nastrojonych ciężko, 
groźnie. Na ten świat obywatelskiego – że tak powiem – senatorstwa i niezdejmo-
wanego ani na chwilę majestatu Rovani rzucił inne światło, pod którym wystąpiły 
lżejsze, ruchliwsze, dotąd w skład pojęcia o Rzymianach nie wchodzące pierwiastki. 
Zachęcony tą szczęśliwą próbą odświeżyłem sobie dawne studia, porobiłem nowe, 
i drobny owoc tej pracy ubrałem w osnowę dramatu Helvii. (H, 57)

Świętochowski pokazuje w postaci zaślepionej miłością do Cezara Helvii, czym 
jest doświadczenie nieznajomości prawideł procesu dziejowego, naiwność i nie-
umiejętność rozpoznania sytuacji. Nieznajomość historycznej, a przez to kulturowej 
natury prawideł rządzących procesem konkretnego procesu dziejowego, przyczynia 
się bowiem do tragedii i niemożliwości wyjścia z niewoli: 

HELVIA (omdlonym	 i	 rozmarzonym	głosem). Piękny, otoczony chwałą zwycięstw, 
witany okrzykami uwielbień… Niebo na przyjęcie go oblekło się w całą swą jasność, 
ziemia rozpromieniła się weselem najrozkoszniejszej zalotności, boginie przysyłały 
mu spoza obłoków miłośne uśmiechy, listki wawrzynu, pieszcząc jego dumne czoło, 
nienasycone pocałunkami, drżały upojone ich słodyczą… (H, 60)
HELVIA. Gdyby mnie dzień dzisiejszy miał kosztować resztę istnienia, nie wahała-
bym się mu jej poświęcić. Piastunko moja, wychowanko pracy i bojaźni, ty nie wiesz, 
że z natury gwałtowne, a w życiu nieposkromione serce kobiety może na widok boha-

52 W. Okoński [A. Świętochowski], Helvia.	Dramat	w	I	akcie [w:] tegoż, Dramata, dz. cyt., 
s. 57. Wszystkie cytaty podawane są z tego wydania. Po cytacie podaję skrót – H i numer strony 
cytowanej. 
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tera tak uderzyć, że wszystkie jego przeszłe i późniejsze bicia nie wyrównają temu 
jednemu wstrząśnieniu. (H, 61)
HELVIA. Czułam tylko, że przechodzi, słyszałam, jak mijając mnie, powiedział: W tym 
wielkim morzu ludzi, jak nurek od razu dostrzegłem najpiękniejszą perłę. (H, 62)

Wypowiedzi Helvii skierowane do Miry potwierdzają zaślepienie mówiącej 
i ujawniają jej brak elementarnej wiedzy o współczesnych mechanizmach władzy: 

HELVIA. Niech ci język skamienieje, ile razy go myśl pokusi do wspomnienia nazwis-
 ka Cezara wobec mego brata, matki i Licyniusza. Cezar jest dla nich mordercą Rze-
czypospolitej, którego oni nie mogąc żelazem, sztyletują przynajmniej złorzecze-
niem. (H, 65)
HELVIA. Niedoświadczona jestem w sądzeniu spraw publicznych, zdaje mi się jed-
nak, że kto rzymskie orły najdalej na ostrzu miecza poniósł, ten ma największe prawo 
do czci narodu. (H, 72–73)

W opozycji do stanowiska Helvii Świętochowski ujawnia głos innej rezonerki 
– Kryspiny, matki Helvii:

KRYSPINA. Ach, przeklęty bądź dniu, w którym z łona Rzymu wyszedł na świat 
ten jego dusiciel. (H, 65)
KRYSPINA. Córce rodu, którego połowa swą krew na ołtarzu rzeczypospolitej wylała, 
wolno o to pytać? Rzymianką ty jesteś? Strasznie nas bogi karzą, kiedy już pozwalają 
w najczystszych gniazdach lądz [w znaczeniu „lęgnąć” – dop. mój – D.M.O.] się nie-
czułym na dobro ojczyzny robakom. Drżyj Rzymie, bo zaraza już na twoje niewiasty 
padła, bo moja własna córka zdumiona pyta: co Cezar zawinił! (H, 66)

Potwierdzają ten rodzaj diagnozy wypowiedzi Licyniusza o dziejowości Rzymu, 
jego historii i kulturowym dziedzictwie nagromadzonym przez wieki:

LICYNIUSZ. Sława Rzymu starsza niż najpierwsze nasienie rodu, z którego wyrósł 
ten triumfujący oszust; on więc nie potrzebuje jej dopiero stwarzać. Nie ojcu więc 
naszej wielkości poszłaś się Helvio przypatrywać, ale jej kuglarzowi, który więcej 
dokonał przekupstw, niż wygrał bitew. (H, 72–73)

Dlatego też końcowe wypowiedzi Helvii to rozpaczliwy krzyk domagający się 
poznania prawdy (H, 84), którą dopiero Kryspina niezwykle surową konstatacją 
wydobywa:

KRYSPINA. Z sądu, gdzie gwałt bezwstydnie sprawiedliwości urąga, gdzie jedna 
wola skrycie całym Rzymem trzęsie, gdzie mordują rzeczpospolitą i kują kajdany 
dla jej prawych obywateli. (H, 85)

Podobną technikę komentarza przedwstępnego, jaką zastosował Świętochowski 
w Helvii, na zasadzie dyskursywnego dopowiedzenia, weryfikowania materii histo-
riograficznej, wykorzystuje również w historycznych dramatach narodowych, w jed-
noaktowej Poddance (dziejącej się w pierwszych latach XIX wieku) i jednoaktowym 
Błaźnie	(mającym za osnowę wydarzeń pierwszą połowę XVIII wieku). Tyle że cało-
ściowy komponent historiograficzny i w dramatach antycznych i w historycznych 
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dramatach narodowych ma na celu wydobycie z historii – kulturotwórczych mecha-
nizmów kształtujących historiozoficzny budulec myślowy53.	Poddankę	poprzedza 
następującym refleksem: 

sprawa wyzwolenia włościan z poddaństwa dopiero przez Napoleona I u nas stanow-
czo podjętą została. Jego dopiero ustawa zapewniła wszystkim równość wobec prawa. 
Chociaż początek obecnego wieku już znacznie złagodził dawną surowość szlachecką, 
jako okres wszakże ustawicznej zmienności społecznych stosunków nie kładł samo-
woli silnych hamulców, ile razy ta z bezprawia korzystać chciała. (PD, 89)

W tej jednoaktówce jeden z bohaterów (Andrzej) mówi o zrzuceniu sarmackiego 
ciężaru i formy zniewolenia:

ANDRZEJ. Dawno już wyłuskałem się z sarmackiej łupiny i wiem, co się wszędzie 
należy kobietom. (PD, 102)

ANDRZEJ. Ty wiesz, że od giętkich prętów łoziny do twardych rąk ludzkich wszystko 
mi tu podległe i wszystko, gdy skinę, przeciw tobie się zwróci. Jutro Bóg cię nie 
pozna, gdy ja pognębić cię zechcę. Głodem i pragnieniem cię zabiję i samej zabić 
się nie dam. (PD, 115)

Narodowy charakter dramatu historycznego dotyczy konsekwencji ustawy konsty-
tucyjnej Napoleona uwłaszczającej chłopów. Oczywiście Świętochowski wykorzystuje 
ten motyw po to, by ujawnić paradoksy wolnościowe i pokazać zależności międzyludz-
kie, które określają stanowy charakter polskiego paradygmatu kulturowego, wyrosłego 
ze szlacheckiej dominacji kulturowej. Dyskusja nad możliwością zrównania chłopów 

53 W. Okoński [A. Świętochowski], Poddanka,	Błazen, Za	maską [w:] tegoż, Dramata, dz. cyt. 
Wszystkie cytaty podawane są z tego wydania. Po cytacie podaję skrót – PD; B; ZM i numer strony 
cytowanej. Por. także: R. Wroczyński, dz. cyt., s. 86. 

Warto dopowiedzieć, że w Kronice	 tygodniowej Prusa znajduje się obszerna, kpiąca relacja 
o Poddance Świętochowskiego (zestawionej z naturalistyczną miniaturą Sienkiewicza), drukowanej 
w „Przeglądzie Tygodniowym” w lutym, tego samego roku (nry 6–8). „Kiedy Litwos – pisał Prus 
– ogłosił w «Gazecie Polskiej» prześwietne Szkice	węglem, w których włościanin otumaniony przez 
pisarza, dzięki niedołęstwu i obojętności inteligencji wiejskiej, został zbrodniarzem, wówczas 
«Przeg ląd Tygodniowy» zawołał: Cóż to za społeczeństwo zgniłe maluje nam Litwos, jakim prawem 
obryzguje nas błotem?... Szkice te tymczasem były gorzką, lecz konieczną nauką dla obojętnych, 
dotknęły kwestii współczesnej i w niejednym obudzić mogły drzemiące poczucie obowiązku. Ina-
czej rzecz ma się z Poddanką. Tam bowiem nie dotyka się kwestii współczesnej, nie uczy się nikogo 
i do niczego nie zachęca, tam gorycz podaje się dlatego tylko, że jest gorzką. Przy Poddance raczej 
godziłoby się wykrzyknąć: Cóż to za społeczeństwo i w jakim celu przedstawia nam pan Okoński? 
«Przegląd Tygodniowy» nie uczynił jednak tego. Ha! może czeka, aż Poddanka ukaże się w odbitce 
lub przynajmniej w odcinku innego pisma. Nie podnosilibyśmy tej sprawy, drobnej zresztą, gdyby 
«Przegląd» sam nie był aż nazbyt surowym sędzią innych. („Kurier Warszawski” 1877, nr 47). Zob. 
«Szkice	węglem»	Litwosa („Gazeta Polska” ze stycznia 1877 r.), „PT” 1877, nr 10, bez podpisu. 
Cyt. za: WPK, 156, przypis 8. A bezpośredni zwrot do Prusa wydaje się ironiczną odpowiedzią na 
zarzut niedydaktyczności: „Panie Prus, odłóż na chwilę „wydymanie cielęciny” i nakłoń swych, 
równie zacnych, kolegów do oddania sprawiedliwości publicznie przemilczanym Szkicom	węglem… 
Pozwolimy nawet za to sfałszować i potępić jakiś utwór „Przeglądu”.” (WPK, 156).
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ze szlachtą i nadania im jednakowych praw, tocząca się między Rafałem i Tadeuszem, 
przynosi skrajne głosy w sprawie rozumienia charakteru wolnościowego:

RAFAŁ. Ja mówię, że na konstytucję wydaną przez Napoleona i równającą nas 
z chłopami nie pozwalam, chociaż mi ją na tym papierze wypisano i ogłosić kazano. 
(Tadeusz	czyta	niecierpliwie	papier). Takiej herezji dotąd żadne polskie usta wymó-
wić nie śmiały, a ten europejski antychryst myśli, że wolę wieków jednym pociąg-
nięciem pióra z Drezna przemaże.

TADEUSZ (czytając). „Wszyscy są równi wobec prawa; poddaństwo się znosi.” 
O dzięki ci wielki człowieku! Kazimiero – ty wolna! (PD, 123–124)

Jakkolwiek inne okazuje się osocze historyczne jednoaktówki Błazen,	ujawnia-
jącej charakter osiemnastowiecznej dyskusji nad kształtem historii i jej prawideł, 
to poprzedzenie przez Świętochowskiego tekstu dramatu właściwego następującą 
konstatacją, przypomina charakter Poddanki: 

Rysy, z których się splotła osnowa tego dramatu, zebrałem głównie z pamiętników 
zeszłego wieku. Wiek ten był w naszej historii porą największego rozluźnienia się 
stosunków prawno-społecznych i rozkiełznania samowoli. (B, 127)

Początek jednoaktowego Błazna	potwierdza, że model wolnościowego projektu 
Świętochowski intensyfikuje także w dramacie narodowym:

Bo chociaż nawet jednostkowa, wyłamująca się z wszelkich karbów wola nie popeł-
niła jakiego historycznie zapisanego gwałtu, to w ówczesnym ustroju znaleźć łatwo 
podstawę do przypuszczenia, że go popełnić mogła. Trudno wyobrazić sobie obowią-
zek, któryby zeszłowiecznego magnata zdołał utrzymać na wodzy. W wielu typach 
tego gatunku przechowały nam się przykłady, że pan XVIII w. w zakresie swoich 
materialnych środków był wszechmocnym. Ile razy chciał i miał moc potargać prawa, 
tyle razy one stawały się w jego ręku pajęczyną. W poprzednim dramacie przedsta-
wiłem tę samowolę na stosunku pana do niewolnicy, w tym – na stosunku możno-
władcy do słabszego odeń szlachcica. W łonie wszakże zepsucia rodziły się i doj-
rzewały pierwiastki innego posiewu, żywioły przyszłości, a jaką z nich ofiarę duch 
czasu składał bogom wieku, dramat opowie. (B, 127) 

Domaganie się zmiany prawideł dziejowych, historycznej zależności i świadome-
 go rozumienia historii, która okazuje się właśnie figurą poznania, przyświeca jed-
nemu z bohaterów dramatu:

AMBROŻY. Wierzysz pan jednak, że można otrzymać tyle, ile pan żądasz. Ażeby 
panu zadość uczynić, potrzeba by zmienić cały ustrój państwa, ludzi, ich przodków, 
całą wreszcie historię, która obecny stan wytworzyła. Czyż to jest możliwym, czy 
podobna, ażeby jedno źle dopasowane kółko zdołało zgnieść całą maszynę, zamiast 
być przez nią zgniecione? (B, 145)

Dyskusja nad kształtem historii i dziejowości prowadzi do refleksji nad kate-
gorią życia. Myślę, że Świętochowski celowo modeluje wywód dramatyczny tak, 
by poprzez przekształcenia wzorców i prawidłowości historii ujawnić wpisanie w nią 
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jednostkowego życia każdego człowieka. By życie okazało się wypełnieniem dzia-
łania w przestrzeni historii i jej różnorodności. By można było realizować wszyst-
kie jego komponenty i elementy kształtujące dochodzenie do rozpoznania siebie. 
Dlatego bohaterka wyznaje:

JUSTYNA. Życie rozumiem tylko w zaspokojeniu wszystkich potrzeb, bez tego jest 
ono katuszą, na którą wariat chyba dobrowolnie się skazuje. (B, 151)

Jednoaktówka Za	maską (której akcja dzieje się w ówczesnym Krakowie) ujaw-
niająca paradoksy prawdy i kłamstwa „przyszyte” do ludzkiej twarzy, traktuje rów-
nież o wolnościowej naturze ludzkiego doświadczenia. Gwarantem wolności oka-
zuje się swoboda myśli. Jadwiga wyznaje retorycznie Józefowi:

JADWIGA. Dlaczego niewolnik ma być koniecznie lękliwy? Alboż jego wytrzyma-
łość nie może wyrównać męstwu? Dobry panie, nie trzeba wyłączać ze sprawiedli-
wości, uczuć i myśli z musu utajonych. (ZM, 181)

ALOJZY (z	 boleścią). Strasznie mi to brzmi. Myślałem, że cię dla innego świata 
im ukradnę. Ale ty dzieci swoje dla niego uratuj! Niech swobodna myśl zaduszona 
w dwu pokoleniach odrodzi się przynajmniej w trzecim. Och jakże mnie ból gryzie! 
(siada	zakrywszy	twarz	rękami). (ZM, 187)

Świętochowski odwołuje się w swym dramacie historycznym zarówno do kodu 
antycznego, jak i kodu narodowego (XVIII wieku, czasu szlachetczyzny, saskiego 
kryzysu kultury, do czasów po insurekcji kościuszkowskiej i dziewiętnastowiecz-
ności). Obok historycznego dramatu antycznego – korpus historycznego dramatu 
narodowego okazuje się realizacją naświetlającą podobne mechanizmy historii i kul-
tury, mającą podobne cele i punkty dojścia, choć wynikające z innej matrycy przy-
wołania. Ryszard Wroczyński, już w 1934 roku, pisząc o anarchii, ucisku i trium-
fie niesprawiedliwości w czasach saskich, o pozornej złotej wolności w Błaźnie 
i podobnych elementach akcji dziewiętnastowiecznego osocza Poddanki, o wstecz-
nictwie Za	maską (doprowadzającym do ruiny materialnej bohatera, która zmusiła 
do zamknięcia postępowej księgarni), zauważał, że:

W wolnej Rzczplitej jak i w starożytnej Grecji istniała klasa ludzi, stojących poza 
prawem, i warstwa uprzywilejowana, władnąca życiem i śmiercią swych poddanych. 
[…] Operacji zdarcia maski z przeszłości narodowej dokonywał w imię prawdy, 
w celu wskazania na konieczność naprawy błędów przeszłych pokoleń oraz stwier-
dzenia, że w tym stanie poddaństwa, w jakim się w dawnej Polsce znajdował chłop 
względem szlachcica, a szlachcic względem możnowładcy, jednostka traci swą oso-
bowość, zostaje ogołocona z własności, woli, duchowej siły i wszystkiego, co czło-
wiek swoją indywidualnością nazywa54.

Co ciekawe – Świętochowski nie stosuje zabiegu wprowadzenia historiograficznej 
ramy w antycznym dramacie pięcioaktowym, jakim jest Aspazja. Może wynika to 
zustosunkowania się krytycznie przez Świętochowskiego wobec samej  konstrukcji 

54 R. Wroczyński, dz. cyt., s. 86. 
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i prawideł jednoaktówki, która – jak trafnie zauważa Marta Wojdak za Peterem 
Szondim – była jedną z prób wyjścia z kryzysu, w jaki popadł dramat końca ubie-
głego stulecia, terenem eksploracji nowych dróg artystycznego poznania i wyrażała 
lęki, niepokoje, dylematy człowieka stojącego wobec nowych doświadczeń egzy-
stencjalnych i społecznych55. 

Komentarz ten w dramacie pięcioaktowym jest zbyteczny może dlatego także, że 
cały dramat stanowi przestrzeń wykładni historiozofa, choć niepoddawanej regule 
referencji historiograficznej (bo ta wydaje się – wedle Świętochowskiego – inter-
pretacją, dialogicznie utkaną siecią głosów rozmówców, myślicieli, którzy dokonują 
rozpoznań historycznych i kulturowych uwarunkowań). W Aspazji (1885) niszczące 
działanie plotki, dramat cierpienia Anaksagorasa po śmierci syna, nieprzewidywal-
ność i zagadkowość bytu, sposobów poznania prawideł dziejów – uruchamiają myśle-
nie o rozpisanym na głosy dialogu procesu historycznego. Staje się on procesem 
kulturowego rodzenia się świadomości, tożsamości człowieka, a historia jest w dra-
macie wykładnikiem etycznego doświadczenia tożsamości, obrazując cele postępu 
myśli56. Figurą spajającą doświadczenie historii, kultury i humanizującego pier-
wiastka doświadczenia kondycji – wedle autora Aspazji	– jest Prometeusz, w którym 
skupia się dramat przeszłych i przyszłych cierpień człowieka (AS, 161). O przekła-
dalności modelu historii na model kulturowego doświadczenia świadczy passus: 

Zeus i Prometeusz nazwą się inaczej, skała zamieni się na słup, krzyż lub stos, ale walka 
trwać będzie. (AS, 161)

Już Bukowiński w recenzji krytycznej z 1908 roku pisał, że hellenizm i prome-
teizm harmonijnie łączą się w Aspazji	z humanizmem najszlachetniejszym, „tym 
zasadniczym rysem twórczości i w ogóle działalności całej Świętochowskiego”57.

Protagoras (obywatel całego cywilizowanego świata) traktuje tu naturę jako 
rodzącą tylko twory i zjawiska, którym człowiek wyznacza miejsca (AS, 115). 
Aspazja pragnie „podnieść bojową chorągiew krzywd człowieka, nieposiadającego 
uszlachconych przodków” (AS, 136). Perykles diagnozujący nienasyconą chci-
wość, ucisk, samowolę, gwałty, zdrożności egoizmu (AS, 138) wskazuje na otępie-
nie ludu ateńskiego, który jednak potrafi obudzić drzemiący geniusz. Losy i kształt 
świata urządzonego przez Boga okazują się odwieczną zagadką ludzką, dlatego 
też Anaksagoras nawołuje do filozofii gojącej cierpienia (AS, 152), a Eurypides 

55 Por. M. Wojdak, Gdyby	 zabrakło	happy	endu	–	 czyli	 o	 jednoaktówce	przełomu	XIX	 i	XX	
wieku [w:] Stulecie	Młodej	Polski. Studia pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1995, s. 536. 
Autorka pisze, że jednoaktówka to nazwa deskryptywna, „przypisywana dramatom ze względu na 
specyfikę ich budowy”; (…) nie można rozpatrywać dramatów, których struktura ogranicza się do 
jednego aktu, bez odnoszenia ich do dramatów kilkuaktowych” (s. 533).

56 Por. A. Świętochowski, Aspazja [w:] tegoż, Pisma. Cz. V (Utwory	 dramatyczne), Kraków 
1899, s. 112. Wszystkie cytaty podawane są z tego wydania. Po cytacie podaję skrót – AS i numer strony 
cytowanej. W tej przestrzeni historyczności Sofokles wie, że „sofiści podają z krętej filozofii kute 
wytrychy!”, rozpoznaje dokładnie przyczyny „sinych plam zepsucia” (AS, 113) na obliczu Grecji.

57 Wł. Bukowiński, „Aspazja”	Świętochowskiego	na	scenie	Teatru	Wielkiego, dz. cyt., s. 163. 
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 traktuje świat jako „starą, niedostrojoną, łamiącą ustawicznie swe kółka maszynę, 
której naprawić nie można, bo od razu źle była zbudowana” (AS, 165). Sokrates, 
postulujący odróżnianie grzybów, „które zbieramy w lesie poznania i tych, z któ-
rych składa się cała wiedza” (AS, 169), świadomy jest nieostrości prawdy i fałszu, 
w zależności od perspektywy poznawczej. W tej tkance wielu głosów nie dziwi 
ani dialog Anaksagorasa z Aspazją, o pękaniu wiązań świata (AS, 210) i zmien-
nych kształtach bytu w oceanie materii (AS, 211), ani konstatacje Sokratesa o wzo-
rach opowiadalności historii, która będzie miała „do opowiedzenia tyle zbrodni, że 
chcąc je taić, musiałaby zupełnie zamilczeć o życiu ludzkości” (AS, 228). Aspazja, 
którą wyposaża Świętochowski w cechy medium świadomego przekładania poziomu 
pisarskiego (nawet rzec można, „metadyskursywnego”) z poziomem życia, zwraca 
uwagę na przekładanie doświadczenia historii na formułę zapisu: 

Człowiek Eschylosa dźwiga kajdany, twój, Sofoklesie – ledwie ostatnie z nich, wroś-
nięte w ciało ogniwa, a może człowiek Eurypidesa mieć będzie tylko sine po nich 
pręgi. A to jest wielki postęp nie tylko w pisaniu tragedii, ale i w pojmowaniu świata. 
(AS, 162)

Bohaterka świadoma jest właśnie mitycznego konstruktu myślenia o dziejach, 
ich narracyjności, kształtu opowieści. Wyznaje bowiem, że „Początek świata zawsze 
ludzie tak zmyślają, jak dalszy jego ciąg utrzymać” (AS, 166). Przerażająca w skut-
kach ostateczna konstatacja z monologu Peryklesa o nieuchronnej klęsce wpisa-
nej w działanie jednostek wybitnych, która jest przyczyną „zarazy masy”: „każdy 
naród tłucze wielkich ludzi, jak orzechy, dla wydostania z nich ziarn, którymi się 
karmi” (AS, 263) – potwierdza tezę Świętochowskiego (uwypuklaną w różnych 
formach zapisu), że dzielność ludzi-instytucji, wybitnych jednostek, niezłomność 
postaw, mimo dylematów etycznych, gubi się w odmętach dziejowych zdarzeń. 
Dlatego Wroczyński przywołuje opinię Grzymały-Siedleckiego, który nazywa wła-
śnie Świętochowskiego elitarystą, odmierzającym dzieje ludzkości miarą jednostek 
wybranych58.

Świętochowski poprzez swoje dramaty antyczne i narodowe, poszukując odpo-
wiedniej formy, by zdiagnozować historię i ją zapisać, uświadamia, że generowanie 
samego sensu historii odbywa się w ruchu „między”. Owo „między” potwierdza 
możliwość uobecnienia historii danej (w której procesie uczestniczymy, kształtując 
ją własną obecnością) i zadanej (której mechanizmy wymuszają konkretną reakcję 
i diagnozę jej prawideł). Potwierdzenie to dokonuje się poprzez osocze procesu ewo-
lucji myśli wpisane w rytm odwiecznych prawideł doświadczenia ludzkiego. Histo-
ria w myśleniu Świętochowskiego dzięki kulturotwórczym odniesieniom, a przez 
to stabilizacji, staje się więc niezbywalnym fundamentem myślenia o dziejach jako 
niekończącym się procesie integracji i świadomości myśli. Antyczny profil dra-
matów Świętochowskiego ujawnia zapis poszukiwania języka własnej „genealogii 
teraźniejszości”. Skoro język historycznego doświadczenia nie stracił na znaczeniu, 

58 Cyt. za: R. Wroczyński, dz. cyt., s. 103. 
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a proces kultury dobrze opisać językiem źródeł, to ta decyzja wydaje się oczywi-
sta, by tak opisać właśnie mechanizmy przemian kulturowych, kryzysów, przeło-
mów codzienności. Historia w dramacie, projektując tkankę narracji dramatycznej 
poprzez poszczególne mikrohistorie, które są komponentami pierwotnego rozpozna-
nia sytuacji, potrzebna jest do zweryfikowania prawideł dziejów. Chociaż odwoła-
nie do niej – wedle autora Utopii	w	 rozwoju	historycznym – ujawnia często wła-
śnie utopię rozpoznania ich sensu. Ale projekt Świętochowskiego uświadamia też 
pewien paradoks. Stworzenie iluzji literackiej dramatu poprzedzonej tekstem dys-
kursywnym (historiograficznym) nastawionym na referencjalność, wobec „prawdy 
historii” – okazuje się jednak projektem wielogłosowej prawdy dziejowości roz-
dysponowanej przez instancję historyka, historiozofa, filozofa, nawet antropologa 
kultury. Dlatego odautorski głos Świętochowskiego obecny w tych dramatach jest 
także rozpisaniem na różne perspektywy poszczególnych głosów bohaterów, którzy 
wpisują się w porządek historii. 

Świętochowski jako dramatopisarz i historyk jest przekonany, że historia nie 
jest nauczycielką życia, jej mechanizmy skazują bowiem na kulturową niemoż-
liwość wyciągnięcia pełnych konsekwencji z porządku historii i przekładalności 
porządku historii na porządek kultury. Ale przecież w owym „między”, w miejscu 
momentów pęknięć mieści się ludzkie doświadczenie historyczności i kulturowo-
ści. A historiozoficzny wykład uświadamia nie długie trwanie historii, ile historię 
jako matrycę rozpoznań kulturowych, w których zasadą porządkującą przestrzeń 
tożsamości narracyjnej jest formuła wiecznego powrotu i hermeneutycznego kręgu 
ciągłych pytań (by poprzez weryfikację jako zasadność operacjonalizacji myśli, 
różnicować sens).

Choć przestrzeń historii i historyczności wyznacza ramy historiozoficznego pro-
jektu, to przecież Świętochowski pokazuje, że mechanizm przekładalności daw-
nego na teraźniejsze, warunkuje funkcjonowanie kultury, stąd antykizujący projekt 
doświadczenia historyczności, teraźniejszości i przez to także nowoczesności. Ale 
antyczne przywołanie to nie historia wsobna, a wychylona ku możliwości nieustan-
nej alegacji konstruującej prawidła mówienia o historii i kulturze. 

 Dla Świętochowskiego sama forma dramatyczna stanowi jedną z wielu ście-
żek narracyjnych mówienia o historii. Dramat historyczny jest jednym z języków, 
odpowiedającym na pytanie o formę historii w ogóle i formę jej tożsamości narra-
cyjnej. Historiozoficzny projekt zrealizowany w dramacie okazuje się jednocześnie 
antropologicznym ujawnieniem prawideł kultury. Świętochowski obiera dramat jako 
pole działania historiozofa, bo świadom jest potencji kryjącej się w dialogicznej for-
mie dramatu, efektownej perswazyjności i realizowanej intencjonalności poprzez 
uczestnictwo interakcyjne. Narracja historyczna (!) w dramacie okazuje się glosą 
i wariantem mówienia w całej jego twórczości o istocie i prawidłach historii i kultury. 
To poszukiwanie formuły właściwej, by opisać formy kondycji ludzkiej, tożsamo-
ści, indywidualności i zbiorowości, wmówień i prawideł historii. Dramat jako jedna 
z ulubionych form gatunkowych, ujawniająca manifestacyjność tekstu, jest trybuną 
bezpośredniego dialogu. Już Czesław Jankowski podkreślał w recenzji Aspazji, że
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Wyśmienity, chciałoby się powiedzieć, niezrównany styl pisarski, mieniący się, iskrzący, 
grający (...), cięty w dosadnej satyrze, świeży w zwrotach (...)59.

Wacław Kubacki wskazywał zaś na „wielogłosowy dialog literacki”60 jako istotny 
element strukturalny dramatów Świętochowskiego, Samuel Sandler ujawniał syn-
kretyzm form, piękność stylu, kłamiącej historii (zgrzyt języka i świadomości histo-
riozofii)61. Jakości te jako jeden z pierwszych kojarzył z dialogiem lukianowskim 
w swych Dziennikach Żeromski62. 

Refleksja nad historią w dramacie to refleksja nad możliwościami rozpisania jej 
na głosy. A głosy bohaterów tych dramatów ujawniają nie całościowe, kompleksowe, 
skończone rozpoznanie, ale historię w toku, poprzez odsłony poszczególne, proces 
indywidualnej tożsamości wpisanej w rytm dziejów. Labirynt historii rozpisanej na 
głosy dialogu ujawnia wpisanie w nią podmiotu, który często skazany jest na sytu-
acje bezwyjściowe. Z historii, czego jest świadomy autor Tradycji	i	historii	wobec	
postępu (1872), nie ma ucieczki. Nie można funkcjonować poza historią. Dlatego 
antyczny wzorzec modulacji to nie tylko kod antyczny, ale perspektywa poznaw-
czego zdeterminowania przez sytuację „historyczności” (której paradoksalnie w dra-
matach antycznych nie ma, bo stanowi tylko bazę wyjściową dla diagnozy kultury 
i cywilizacji!) jako procesu, w który jest wpisane doświadczenie ludzkiej kondycji 
i codzienności, a którego mechanizm ujmuje człowieka wpisanego w dramat dzie-
jów i dzieje jako „obudowę” dramatu. Taki model zapisania historyczności w tekś-
cie jest rewersem współczesnych dramatów autora Dachówki. Jacek Wachowski 
wskazuje, że dramatyczność, której narzędziem jest dialog,

pozostaje w sprzeczności z epickością, stanowiącą podstawowy sposób przedstawienia 
historii. Źródłem konfliktu jest już sama opozycja między czasem historycznej nar-
racji a teraźniejszością dialogu. O ile historia odnosi się do czasu przeszłego, o tyle 
dialog (nawet jeśli gramatycznie posługuje się czasem przeszłym) wyraża zawsze 
teraźniejszość, odkrywa się bowiem hic et nunc. […] Dialog w znacznie większym 
stopniu daje poczucie bliskości tematu historycznego nie tylko dlatego, że rozgrywa 
się w czasie teraźniejszym, ale także dlatego, że jest w swej głębokiej strukturze ago-
nem, a więc, że jego wartość czy wynik kształtują się w akcie czynnym, dokonują się 
niejako na oczach patrzących. Historia usytuowana „tu i teraz” zamienia się w dra
matis personae, należy do mówiącego, albo do jego dialogowego partnera, wyłania 
się z ich rywalizacji, starcia63.

59 Cz. Jankowski, Wieczory	 teatralne.	Jubileuszowa	„Aspazja”	Aleksandra	Świętochowskiego,	
wystawiona	w	Teatrze	Wielkim	dnia	12go	października, „Tygodnik Ilustrowany” 1908, nr 42, s. 850. 

60 W. Kubacki, Wstęp [do:] A. Świętochowski, Pisma	wybrane, t. 1, s. 11. Cyt. za: S. Sandler, 
Ze	studiów	nad	Świętochowskim, dz. cyt., s. 345.

61 Tamże, s. 346. 
62 Por. S. Żeromski, Dzienniki, Warszawa 1956, oprac. J. Kądziela, t. 2, s. 456. Por. także: 

S. Sandler, Ze	studiów	nad	Świętochowskim, dz. cyt., s. 338.
63 J. Wachowski, Historia	i	jej	interpretacje [w:] Na	schodach	Klio.	Jedenaście	ćwiczeń	z	myśli	

o	dramacie	historycznym, pod red. D. Ratajczakowej i I. Kiec, Poznań 1999, s. 229–230. Por. także: 
P. Szondi, Teoria	nowoczesnego	dramatu	(1880–1950), przeł. E. Misiołek, Warszawa 1976, rozdz. 7 
Sztuka	konwersacyjna (s. 82–85); konwersacja: „Nie ma ona żadnego subiektywnego początku ani 
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Dramat historyczny Świętochowskiego okazuje się często wiązką dyskursów 
(głosów bohaterów), które tak naprawdę są dyskursem odautorskim. Ale co ważne 
– nie spaja ich jednak, jak w przypadku małych form narracyjnych, reguła narrato-
ra-opowiadacza. Instancja nadawcy, dysponująca regułami mówienia, to instancja 
samego autora, który rozpisuje na głosy tekst historiozoficznego projektu dziejów. 
Język dramatów historycznych jest medium autorskim64, rozpisaną na głosy historii 
dyskursywną opowieścią, pokazującą strony doświadczenia tożsamościowego, jed-
nak nie ulega ujednoznacznieniu, ale jest próbą interpretacji. Chmielowski pisał: 

wszyscy przemawiają językiem właściwym jedynie i wyłącznie samemu autorowi, 
wszyscy mają na zawołanie nadzwyczajną zręczność dialektyczną i obfitość porów-
nań i obrazów65. 

Podobnie Jeske-Choiński wskazywał na rodowód stylu Świętochowskiego, który 
zna tylko jeden swój własny język: 

każe wszystkim postaciom, bez względu na ich płeć, wiek, stan i stopień wykształ-
cenia mówić jednakowo…66.

Świętochowski – chyba najbardziej nierówny twórczo z generacji pozytywi-
stów67, choć jednocześnie (co paradoksalne) chyba najbardziej konsekwentny – 
w dramatach antycznych posługuje się językiem dialogów wręcz przejaskrawionym. 
Często nieudanym, pełnym klisz i stereotypowych konstrukcji modalnych. Ciągłe 
poszukiwanie nowych formuł, eksperymentowanie z prawidłami słowa, aforystyka, 
podejrzliwość wobec reguł języka i niekonsekwencje stylu, pozwalają sugerować, 
że język historii pełni dla niego funkcję interpretacyjną. Prawie brak tu narracyj-
nego charakteru formuły didaskaliów, choć świadomy jestem, że takiego charakteru 
didaskalia mieć nie muszą. Tym bardziej, jeśli wziąć pod uwagę ówczesny kon-

obiektywnego celu, nie prowadzi dalej; nie przechodzi w czyn. Dlatego nie ma też własnego czasu, 
tylko uczestniczy w „realnym” jego upływie. Nie mając subiektywnego początku, konwersacja nie 
może określać ludzi. Jej tematem jest cytat z problematyki dnia, toteż w postaciach dramatu ukazuje 
typy realnego społeczeństwa.” (s. 83–84); i rozdz. 8 Jednoaktówka (s. 85–90): „Należy jednak 
raz jeszcze zaznaczyć, że Strindberg sięga w swej twórczości do formy jednoaktówki w momencie 
kryzysu. Stwierdzenie, że dramaturgia subiektywna, z jej odrzuceniem bezpośredniego przedsta-
wiania sprawy międzyludzkiej, musi zrezygnować także ze stylu związanego z napięciem, prowa-
dzi Strindberga po pięcioletniej przerwie do epiki opartej o technikę „dramatu stacji.” (s. 90). 

64 J.J. [J. Jankowski], „Aspazja”,	dramat	w	pięciu	aktach	Aleksandra	Świętochowskiego,	ode
grany	w	Teatrze	Wielkim	 z	 powodu	 40ej	 rocznicy	 pisarskiej	 autora, „Świat” 1908, nr 43, s. 9: 
„Sztuka natomiast posiada wiele cennych dialektycznych zalet, ciętości słowa, przenośni błyskotli-
wych zwrotów celnych i sztychów efektownych, ma wreszcie strukturę prawidłową i okazałą, styl 
tylko jej jest fałszywy – i wewnątrz zamiast bogów greckich, ducha szczerze greckiego i ołtarza 
greckiego, ma trybunę bojową postępu	końca XIX wieku”.

65 P. Chmielowski, Nasza	literatura	dramatyczna, dz. cyt., t. 2, s. 136.
66 „Słowo” 1889, nr 90–93. Por. także: S. Sandler, Ze	studiów	nad	Świętochowskim, dz. cyt., 

s. 340. 
67 Pisząc „pozytywiści”, mam na myśli twórców okresu pozytywizmu, którzy diagnozują prze-

miany cywilizacji, kultury, nowoczesności i których droga ewolucji myśli prowadzi w różnych 
kierunkach. Używam tu celowo generalizacji, choć świadomy jestem nieporęczności tej kategorii. 
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tekst dramatu lat siedemdziesiątych i wczesnych osiemdziesiątych. Ubogie dida-
skalia, niedbałość o szczegóły tła i przestrzeni, a także niekonsekwencje zarzucane 
przez krytykę w konstruowaniu postaci, potwierdzają charakter nadrzędnego spo-
iwa, jakim jest głos odautorski68.

Co więcej – można tę dramatyczną realizację potraktować jako swoisty, orygi-
nalny projekt parnasistowski, obejmujący nie tylko dramat, ale będący wyraźną nitką 
twórczości autora Duchów. Wybór parnasistowskiego kształtu tekstu, wykorzystują-
cego często misterną konstrukcję aforystyczną (przypominającą również kształtem 
aforys tykę starożytnych – szczególnie Rozmyślań Marka Aureliusza i charakter dia-
logu sokratejskiego), okazuje się medium umożliwiającym diagnozę stanu współ-
czesnej kultury, ale i rodzajem ucieczki w formę klasyczną. Przemyślana konstruk-
cja słowna, aforystyczne struktury poddające refleksji momenty kulturowych napięć, 
aporetyczność podmiotu i rozpad świata, wykorzystanie wędrówki myśli jako prze-
strzeni potencji, którą zapisuje się w słowie – przekonują, że Świętochowski w swym 
dramacie tworzy specyficzne i własne rozumienie dziedzictwa historii i prawideł kul-
tury. Możliwe do ujęcia w ramy słowa dzięki estetyzacji przestrzeni etyczności. Par-
nasistowska ścieżka Świętochowskiego okazuje się ponadto swoistą odpowiedzią na 
kryzys epoki, kultury, języka69. Kazimierz Wyka zwracał uwagę na parnasizm Świę-
tochowskiego w kontekście weryfikacji jego wzorców prawideł historyczności: 

Pozytywiści warszawscy są zasadniczo antyhistoryczni, nie czują wagi dziejów naro-
dowych. Powtarza się zjawisko występujące w pokoleniu stanisławowskim: racjona-
lizm dawnego typu nie sprzyja rozumieniu dziejów. Świętochowski stylizuje wpraw-
dzie po parnasistowsku tematy starożytne, ale już Sienkiewicz jako powieściopisarz 
historyczny musi być zdecydowanym antypozytywistą70.

Świętochowski jako absolwent wydziału historycznego i jako autor dramatów 
historycznych, jest świadomy, że historiozofia nie musi się objawiać w tekście dys-
kursywnym, choć przecież przywołuje tkankę takiego tekstu, który jest dyskursem: 
filozoficznym, historiograficznym i wreszcie kulturowym w formule wstępu do dra-
matu właściwego. Zamysł ten ujawnia spójny trzon konstrukcyjny oraz referencjalną 
tkankę potwierdzającą istotę problemu opisującego wzory obecności mechanizmów 
historii między epokami. 

Analiza dramatów historycznych Świętochowskiego potwierdziła, że historia staje 
się dla autora Aspazji matrycą rozpoznania kulturowego, całość wizji ogarnia kon-
cepcję doświadczenia człowieka, człowieczeństwa, reguł funkcjonujących w procesie 

68 Chmielowski pisał, że postacie dramatów Świętochowskiego „wprowadzone na scenę przez 
autora znajdują się pod zaklęciem siły wyższej, z którą walczyć im niepodobna, mogą się jedynie 
poddać losowi, albo umrzeć”. Tenże, Nasza	literatura	dramatyczna, dz. cyt., s. 140–141.

69 Powołuję się też na ważne rozpoznania Anety Mazur dotyczące parnasizmu w kulturze 
przełomu wieków. Por. A. Mazur, Parnasizm	w	poezji	polskiej	drugiej	połowy	XIX	i	na	początku	
XX	wieku, Opole 1993, s. 18–19. Autorka, pisząc o Meandrach Faleńskiego, wskazuje, że są to 
„samorodne dumania pesymisty-moralisty” (s. 122), co świetnie odpowiada formule Dumań	pesy
misty Świętochowskiego i całemu modelowi jego wędrówki w słowie. 

70 K. Wyka, Młoda	Polska, dz. cyt., t. 1, s. 32.
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kulturowym i fundujących ten proces; a historia starożytna jawi się jako wyrazisty 
i potrzebny wykładnik idei. Mechanizm działania historii w dramacie antycznym, 
zapisany w osoczu starożytnym, umożliwia swoisty historiozoficzny wykład o pra-
widłach dziejów. Mikrohistorie codzienności bohaterów tych obrazków dramatycz-
nych i dramatu pięcioaktowego zanurzone są w makrohistorii grecko-rzymskiego 
kodu historii idei, systemów, filozofii. Przekładają się zatem na mikroopowieści 
(obrazki, jak chce Świętochowski) współczesnych dylematów ludzkich. Stanowią 
wzorzec czy punkt odniesienia, który ma łączyć ze współczesnym doświadczeniem. 
Autora Na targu interesuje historia jako przestrzeń odwołania i spoiwo doświad-
czenia, dlatego mikrohistorie tworzą ekwiwalent doświadczenia. 

To świadoma konstrukcja zapisu historiozofa ujawniająca zasadność prawideł 
i wzorców filozofii starożytnej. Dzięki figurom mądrościowym starożytnych Świę-
tochowski tworzy współczesny dramat idei zanurzony w historii, by dotrzeć do pra-
źródła mechanizmów i przyczyn wojen, tyraństwa, despotyzmu, niewolnictwa, cier-
pienia, ale i przestrzeni wolności myśli. Schizofreniczność i opresyjność wzorców 
kultury, którą wydobywa Świętochowski, pokazuje tę dwojaką regułę zastosowania 
tradycji śródziemnomorskiej. Dla autora Aspazji	myślące cogito to cogito wolne od 
historycznego balastu języka opresji (nie samej historyczności!), wolne w każdej 
chwili życiowej, ale uzmysławiające sobie swoiste pożytki historii i jej nieuniknio-
ność w procesie ewolucyjności doświadczenia myśli czy idei. 

Antyczny wzorzec doświadczenia historii to nie tylko sprawna inkrustacja płasz-
czyzn erudycyjnego wykładu, kontur kulturowego efektu, ale – mimo oczywistej 
odrębności, niezależności myślowej i formalnej – wspólny dla dziewiętnastowiecz-
ności zwornik i model antykizowania kultury, który niewątpliwie pomaga opisać róż-
norodne i newralgiczne doświadczenia, kryzysy świadomości i tożsamości (a przez to 
tożsamości narracyjnej). Staje się on reakcją na niewolę, cenzurę, represje zaborcze 
(co niewątpliwie jest przefiltrowane przez formułę Sałtykowskiej mowy ezopowej). 
A zastosowanie parabolicznej wykładni pozwala lepiej zdiagnozować doświadcze-
nie kryzysu kultury.

Czas przeszły historii (nawet jeśli reaktualizowany) nieuchronnie wskazuje na 
nieobecność, podkreśla siłę zapomnienia, mimo przywołania anamnetycznego. By 
poprzez dawne komunikować teraźniejsze, historia ma nie tylko uczyć, ale sta-
nowić narzędzie badania współczesności, doświadczenia kulturowego, tożsamości 
i fenomenów71. Jakub A. Malik stwierdza, że dramaty historyczne naznaczone są 
ideą pedagogiczną przekazania pewnej koncepcji historiozoficznej72. Ważne też, by 
dopowiedzieć, że dramaty autora Mesjasza to nie tyle swoisty akces świadomego 
uczestnictwa w konstruowaniu dziewiętnastowiecznej ścieżki dramatu  historycznego, 

71 S. Barycz, Aspazja	Świętochowskiego	na	scenie	warszawskiej	(dnia	12	października	1908	r.), 
„Kultura” 1908, t. 4, s. 128–130. Krytyk pisze: „Teatr był zawsze dla Świętochowskiego środkiem	
społeczno-pedagogicznym, ale nie celem artystycznym, był „areną walki publicznej urodzonego 
społecznika”, nie polem wysiłków twórczych bezinteresownego „l’homme	du	thèâtre” (s. 128). 

72 J.A. Malik, „Żyjmy	Świętochowskim”.	Odnalezione	ideały	Adolfa	Nowaczyńskiego.	Notatki [w:] 
Poznańskie	Studia	Polonistyczne.	Czytanie	pozytywizmu, Seria Lit. VII (XXVII), Poznań 2000, s. 58. 
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ile indywidualny projekt diagnozujący ducha dziejów, człowieczeństwo, ale przede 
wszystkim – poszukiwanie formy, która opisałaby te fenomeny. Już refleksja Cze-
sława Jankowskiego (choć różna od mojego widzenia parnasizmu Świętochowskiego) 
ujawnia, że o „historyczności” Aspazji, która nie jest nawet tragedią 

wiemy przede wszystkim dlatego, że Świętochowski nie ma nic w sobie z Francuza 
Leconte de Lisle’a, Niemca Platena, lub naszego Felicjana Faleńskiego. Nie jest 
bynajmniej pisarzem wystylizowanym misternie73.

Próbując zebrać dotychczasowe wnioski, winien jestem jeszcze jedno dopowie-
dzenie związane z posługiwaniem się kategorią „historiozofii” (filozofii dziejów, 
filozoficznym sensem dziejów), którą od czasów Cieszkowskiego należy posługi-
wać się ostrożnie74. W przypadku rozpoznań Świętochowskiego zastosowanie kate-
gorii historiozofii do budulca tekstu, który jest świadomą konstrukcją myślową, 
jest w pełni uzasadnione i właściwe. Diagnozy obecne w dramatach są zapocząt-
kowane także w dziełach dyskursywnych. W Tradycji	 i	 historii	 wobec	 postępu, 
tekście podkreślającym szczególnie wyraźnie istotę zmiany form, które kształtują 
myślenie („formie rzeczywistej”, „pierwotnej” i „formach pochodnych”), pisze 
Świętochowski o „każdej teraźniejszości, która jest rezultatem przeszłości, nigdy 
samą przeszłością”, a 

historia jest szlakiem, po którym przeszły tysiące pokoleń, jest ciągłym procesem prze-
radzania się życia, a teraźniejszość jest różną jakościowo, większą ilościowo od przesz-
łości, przeszłość jest podstawą, a teraźniejszość zasadą w każdej działalności75. 

Filozof twierdzi, że żadne zjawisko historyczne nie powtarza się drugi raz z mate-
matyczną ścisłością” (161), a 

Historia lub też w zwykłym wyrazie tradycja, pomału staje się świątynią myśli, (…) 
postęp zaś złoczyńcą, który chce te skarby złupić, tę świątynię zniszczyć. (164)

Diagnozy te kontynuowane są także w późniejszych bądź powstających równolegle 
z wykładem filozofa w dramacie tekstach dramatycznych (w Duchach), fragmentarycz-
nie w dyskursie publicystycznym, w Utopiach	w	rozwoju	historycznym (w diagnozie 
wstępnej i końcowym rozpoznaniu), w Genealogii	teraźniejszości. Ten  przemyślany 
koncept historiozoficzny na temat prawideł celowości i sensowności historii bądź 
jej zasadnego braku znajdzie również odbicie w strzępach zapisanych aforyzmów. 

73 Cz. Jankowski, Wieczory	teatralne.	Jubileuszowa	„Aspazja”	Aleksandra	Świętochowskiego	
wystawiona	w	Teatrze	Wielkim	dnia	12go	października, dz. cyt., s. 850. Nie podzielam opinii krytyka, 
z czym łączy się wcześniej zasygnalizowane rozumienie parnasistowskiej nitki interpretacyjnej. 

74 Piszą o tej ostrożności także Stefan Świeżawski (Zagadnienie	historii	filozofii, Warszawa 1966, 
s. 456–457) i Zbigniew Kuderowicz (Geneza	i	pojęcie	filozofii	dziejów [w:] tegoż, Filozofia	dziejów.	
Rozwój	problemów	i	stanowisk, Warszawa 1983, s. 20–23). Por. także: J. Waligóra, dz. cyt., s. 40. 

75 A. Świętochowski, Tradycja	 i	historia	wobec	postępu [1872]. Cyt. za: J. Rudzki, Święto
chowski, Warszawa 1963, s. 160–161. Wszystkie cytaty podawane są z tego wydania. Po cytacie 
podaję numer strony cytowanej. 
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 Dlatego śmiało można użyć definicji znaczeniowej historiozofii jako mentalnego 
modelu dotyczącego wizji i diagnozy rozpoznań kultury Świętochowskiego. 

Już w rozprawie Polska	historiozofia (drukowanej na łamach „Przeglądu Tygo-
dniowego” z 1877 roku, nr 17, 1876), przywołując jako motto Naruszewiczowski 
aforyzm: „Historia ma ten przywilej, że umarli mogą mówić prawdę, a żyjący słu-
chać jej bez urazy”, sprzeciwiając się idealizacji Polski szlacheckiej z ducha roman-
tycznego, domaga się nowego obiektywnego sądu o przeszłości narodu. Co prawda, 
odwołuje się do narodowej historiozofii, ale przecież finalnym efektem jego rozpo-
znań jest diagnoza mechanizmów kulturowych, ogólnoludzkiego rozumienia relacji 
w świecie. Występuje tu przeciw praktyce poszukiwania pedagogicznych wzorów 
i krzepienia serc, które pomaga znieść jarzmo niewoli. Narzeka, że nie ma obiek-
tywnego spojrzenia na dzieje narodu, które koloryzowano i interpretowano w zależ-
ności od bieżących potrzeb. Za Kalinką (którego sądy przekracza) twierdzi, że 

przeniesiona do historii poezja krytyce już nie dawała przystępu i złym być musiała 
doradcą w nauce, której odwiecznym warunkiem jest sine ira et studio. Zawsze tylko 
przed oczy stawiając wielkie wspomnienia, a na epokę upadku rzucając osłonę, owa 
poezja historyczna w coraz to wyższe „nadeuropejskie” cnoty ubierać się zaczęła, coraz 
to fantastyczniejsze naszej przeszłości nadawać kształty (…). […] Naród bowiem, 
który przeszłość swą zna z poezji jedynie, który przed sobą każdy ujemny jej objaw 
zakrywa, wyrzeka się dobrowolnie wszystkich wartości dziejowego doświadczenia. 
[…] Kiedyż historiozofia nasza weźmie sobie za motto te głębokie słowa Spinozy: 
praw ludzkich nie należy ani ośmieszać, ani potępiać, ani się niemi bawić, lecz je 
rozumieć. (207–209)

Historia dla Świętochowskiego okazuje się w jego dramatach i dyskursie publi-
cystycznym określeniem teraźniejszości, jej kulturowej natury. Ważna dla mojego 
czytania dramatów antycznych Świętochowskiego, ale i całego modelu historycz-
ności zapisanej w tekście dramatycznym, jest także konstatacja Dobrochny Rataj-
czakowej o proteuszowej naturze dramatu historycznego,

atrakcyjność dramatu historycznego wiąże się z tym, że wchodzi on w szczeliny histo-
rii, w miejsca tajemnicy, niejako domagające się dopełnienia twórczą wyobraźnią77. 

Można więc powiedzieć za badaczką, że dramat Świętochowskiego – „łączy histo-
ryczność z antropologicznym punktem widzenia: historia przemawia tu za pośred-
nictwem kulturowego powtórzenia”78, a Świętochowski w dramatach ujawnił, że akt 

76 A. Świętochowski, Polska	historiozofia, „PT” 1877, nr 17 (s. 197–198) i nr 18 (s. 207–209). 
Wszystkie cytaty podawane są z tego wydania. Po cytacie podaję numer strony cytowanej. 

77 D. Ratajczakowa, Wprowadzenie [w:] Na	schodach	Klio, dz. cyt., s. 18; „Historia bowiem 
jest tym składnikiem dramatu historycznego, który sam ulega przemianom. Dramat komplikuje jej 
sytuację, poddając ją presji formy i ideologii, ukrywając w cieniu danego mitu, abstrakcyjnego 
ideału, modelowego ujęcia czasu, doświadczenia (…) psychozy połączonych z obrazami codziennej 
egzystencji, wymagającymi zwyczajnych słów i działań (…).” (Uśmiech	kota	z	Cheshire, s. 15).

78 Tamże, s. 30–31. Ponadto warto dopowiedzieć, że Jacek Wachowski, analizując Grę	w	zabi
janego (1970) Ionesco, pisze: „Historia jako powtórzenie staje się domeną everymana, bo nie chodzi 
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utekstowienia historii zyskuje wymiar antropologiczny. Dlatego tak klarowny wydaje 
się w tym kontekście przywołany sąd Kazimierza Wyki o antyhistoryczności pozyty-
wistów warszawskich, nieczujących wagi dziejów narodowych. W pełni zrozumiała 
okazuje się również konstatacja Haliny Janaszek-Ivaničkovej, która pisze o mito-
logii inteligencji zawartej w dramatach Okońskiego79, nastawionego na rozumie-
nie zbiorowego w celu diagnozy prowadzącej ku lepszemu zrozumieniu prawideł 
świata i drugiego człowieka. 

4.3. Do czego potrzebna pozytywiście próba dramatycznej 
kosmogonii? – Duchy 

Sześcioczęściowy cykl Duchy, pisany długofalowo, drukowany w latach 1894–
–1909, pomyślany był przez samego Świętochowskiego jako projekt całościowy, 
jako formuła zapisania dziejowości i duchowości na przełomie epok. Ten tytaniczny 
projekt można potraktować również jako uzupełnienie i rozwinięcie historiozoficz-
nych zapisów i ich realizacji w dramacie antycznym i w dramacie narodowym. Na 
wstępie warto też zaznaczyć, że data rozpoczęcia publikacji I części Duchów nie jest 
bez znaczenia. 1894 – to rok przewartościowujący diagnozy kulturowe, ważny dla 
kultury polskiego modernizmu. Wszak to data wydania drugiej serii Poezji	Tetma-
jera, to data Akordów	jesiennych Staffa i Wśród	przełomu Asnyka, przez wielu bada-
czy uważana za datę graniczną, za fundament (oczywiście symboliczny i umowny) 
narodzin Młodej Polski. Dla Świętochowskiego to data upadku kultury i możliwo-
ści twórczych literatury. Ale też ważna data graniczna, dająca szansę na zmianę 
perspektywy, bowiem 1 listopada 1894 roku umiera car Aleksander III, z którego 
śmiercią otwiera się przed narodem polskim możliwość jakiejś zmiany. Świętochow-
ski żegna zmarłego cara konspiracyjnym felietonem Nad	grobem	Aleksandra	 III, 
o którym Maria Brykalska pisze, że był w odbitce z krakowskiej „Nowej Reformy” 
(1894, nr 256) kolportowany w formie ulotki zatytułowanej Czarne	róże. Święto-
chowski pisze w nim:

Gdyby istniały czarne światła, należałoby je zapalić przy jego trumnie, gdyby ist-
niały czarne róże i palmy, należałoby spleść z nich wieniec na jego grób; skoro ich 
nie ma, więc przynajmniej wdzięczny naród powinien by owinąć jego ciało w czarny 
całun, złożyć je pod pomnikiem z czarnego marmuru i pokropić wodą z Czarnego 
Morza. Był on bowiem stężałym mrokiem, zamkniętą w ludzkiej postaci chmurną 
i zimną nocą80.

w niej już o konkretną klęskę, ale raczej o jej kulturowy sens, wyłaniający się w wielu nakładających 
się na siebie obrazów”. Por. tenże, Gra	w	historię [w:] Na	schodach	Klio, dz. cyt., s. 190–191. 

79 H. Janaszek-Ivaničková, Świat	 jako	 zadanie	 inteligencji:	 studium	 o	 Stefanie	 Żeromskim, 
Warszawa 1971, s. 20. 

80 Cyt. za: M. Brykalska, Aleksander	Świętochowski.	Biografia, Warszawa 1987, t. 1, s. 451. 
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Ale co także ważne z perspektywy przesłania samych Duchów, to data publi-
kacji na łamach „Prawdy” Skromnych	wymagań	jasności Świętochowskiego, w któ-
rych autor wskazuje dobitnie na duchową chorobę epoki, na wynaturzenia moralne, 
chorobę duszy niwelującą świadomość i odżegnywanie się od takiego „psychopa-
tycznego”, jak go określa, profilu myślenia i modelu geniuszu (choć – jak wia-
domo – w kilku tekstach aprobatywnie wypowiadał się o młodopolskiej twórczości 
poszczególnych twórców):

Czas nasz jest epoką nadmiernego wyczulenia się i potargania nerwów, powszech-
nej psychozy, której zdrowia nie daje ani obciążone dziedzicznością i nadużyciami 
ciało, ani nasiąkła miazmatami atmosfera duchowa. Jesteśmy wynaturzeni, zwyrod-
niali i chorzy, ciepło naszych umysłów nie jest ciepłem ożywczego ognia, lecz gnicia. 
Rozkładające się dusze wytwarzają gorąco, które my bierzemy za żar słońca nowych 
prawd. Dusze te istotnie cierpią, ale nie od ran, których wcale nie widzimy tylko od 
niemocy i rozstroju. Osłabione orły, wzleciawszy ku górze, spadają natychmiast na 
ziemię lub tłuką się w klatkach z wyłamanymi skrzydłami, rozgoryczone, gniewne, 
bezwładne. Baudelaire to nie mistrz jakiejkolwiek szkoły, to talent chory, w którym 
maligna zlewa się z połyskami geniuszu. To nie natchniony wieszcz, ale pacjent 
uwydatniający doskonale chorobę wieku. Nie należy go podziwiać, lecz analizować. 
[…] Jak Maupassant, Nietzsche, Lorm i tylu innych, był psychopatą – wielce uta-
lentowanym. Wielkim uczyniła go nasza naiwność, która zadowala się najbardziej 
pustym dźwiękiem, która najuroczyściej zapewnia, że coś rozumie wtedy, kiedy nic 
nie rozumie (WPK, 540)81.

Całościowa lektura cyklu Duchów uświadamia, że komponenty tekstowe dra-
matu idei (intertekstualne: filozoficzne, psychologiczne, religioznawcze i mitoznaw-
cze) mają na celu nie tyle dialog z tradycją, kulturą, formą literacką, ile stworzenie 
pewnej uniwersalnej, ponadepokowej wizji dziejowości, rewolucji i rewolucyjno-
ści. Ale przede wszystkim – antropologicznej wykładni ujmującej proces rodzenia 
się idei i projekcji świadomości. 

Od razu należy zaznaczyć, że Świętochowski próbuje zapisać nie wcielanie się 
ducha w coraz wyższe formy (na pewno nie jest – jak Konopnicka w Imaginie 
i wielu lirycznych zapisach82 – bezkrytycznym uczniem genezyjskiego Słowackiego). 
Misternie też w swym cyklu zdobi tkankę dramatu malowniczymi stylizacjami, by 
stworzyć pozory archaicznego ponadepokowego studium, które wydobędzie mecha-
nizmy kulturowej i historycznej zmiany w celu ujawnienia istoty człowieka i czło-
wieczeństwa, którą sprawdza w doświadczeniu przemiany. Tyle że konstruuje  włas  ny, 

81 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], [Skromne	wymagania	jasności], Lv, „Prawda” 1894, nr 5.
82 Zwracał uwagę na te powinowactwa Zbigniew Przybyła. Por. tenże, Poetycka	pneumatologia	

Marii	Konopnickiej	[w:] tegoż, Asnyk i Konopnicka. Szkice	krytycznoliterackie, Częstochowa 1997, 
s. 83–99. Autor wskazuje również, że korygowanie światopoglądu pozytywistów (za przykładem 
Świętochowskiego właśnie już w jego Dumaniach) podyktowane jest ośmieleniem ze względu na 
młodopolską religię Absolutu (s. 85). Por. także: J. Bachórz, Pozytywistka	na	rozdrożu, dz. cyt., 
s. 26: „od dojrzałej twórczości Prusa czy Orzeszkowej znaczniej jest bliżej do modernizmu niż do 
utylitarnych nieporozumień sprzed r. 1875”.
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wyraźnie utopijny projekt stworzenia człowieka wiecznego. Myślę, że projekt ten 
ma na celu ujawnienie jego wiecznych cech (czyli tworzonych na wzór i podobień-
stwo boskich), w rytmicznie powracającej dominancie kompozycyjnej w postaci 
tych samych bohaterów, zjawisk dziejowych, obrazów (przemian i odmian rewo-
lucji). Powtórzenie pełni tu funkcję retardacyjną, spowalniającą tempo akcji (reali-
zującą, podobnie jak w eposie, zamysł gigantyczności, całości, kompletności, ale 
i potoczys tej rozwlekłości), ujawniającą jej wielopłaszczyznowość. Cykl ten oparty 
jest na ewolucyjnym rytmie powtórzenia, uwzględniającym kumulacyjną różnicę 
kolejnych obrazów (dosłownie: „widoków” i „obrazów”) rodzącego się kosmosu 
rewolucyjnego. Dzięki temu możliwa jest łączliwość poszczególnych jego całostek, 
a spojenie ich pełni tu rolę uniwersalizującą. Dlatego w tytule rozdziału używam 
celowo formuły „kosmogonii” – podkreślającej totalność powstawania świata (i total-
ność zamysłu dzieła Świętochowskiego) w tym fresku dramatycznym – zakłada-
jącym równouprawnienie poszczególnych elementów. Należy w tym miejscu pod-
kreślić – za Ewą Paczoską – że „freskiem” nazywano często wtedy cykl Komedii 
ludzkiej Balzaka:

Charakterystyczne, że określając swoje wielkie cykle, obaj [Wagner, Zola – dop. mój 
– D.M.O.] chętnie nazywali je „poematami” (to określenie szczególnie prowokacyj-
nie brzmiało w ustach Zoli!). Można by też powiedzieć, że obydwu fascynowała idea 
„dzieła totalnego”, choć Zola niejednokrotnie mówił, że swoim dziełem nawiązuje do 
wielkiego cyklu Balzaka, to równie często podkreślał, że nie interesuje go tworzenie 
„fresku społecznego” podobnego Komedii	ludzkiej, lecz w miarę pełna rekonstrukcja 
potężnej budowli współczesności83.

Myślę, że Duchy jako fresk dramatyczny, mogłyby stanowić ciekawy rewers 
zarówno dla Komedii	 ludzkiej	Balzaka, jak i dla cyklu Historii	 naturalnej	 jednej	
rodziny	RougonMacquartów Zoli. Ale co ważne – bliskie byłyby idei dzieła total-
nego, także tego z ducha Wagnera. Jakkolwiek nie ma dowodów na to, aby Święto-
chowski wzorował się na Pierścieniu	Nibelungów, to przecież wagnerowska z ducha 
idea syntezy i synkretyzmu (obrazowego, dźwiękowego, architektonicznego, słow-
nego – które to elementy tworzą całość i wzajemnie się naświetlają) daje się wyczy-
tać z tekstu Duchów. A przecież Świętochowski to zdeklarowany miłośnik niemiec-
kiej muzyki – zwłaszcza Mozarta i Beethovena. W 1903 roku na łamach „Prawdy”, 
na marginesie lektury książki Matuszewskiego Słowacki	i	nowa	sztuka, podkreśla-
jąc geniusz symfonii Beethovena i starając się zrozumieć fenomen oper Wagnera, 
które go co prawda nużyły, pisał dobitnie:

Bo jeśli ktoś zarówno w symfonii Beethovena, jak w operze Wagnera, jak w innych 
kompozycjach odczuwa tylko „przykry hałas”, to rzeczywiście można wywniosko-
wać, że nie posiada on „słuchu muzycznego”. Jeśli wszakże ktoś drugi zachwyca się 
symfonią Beethovena, a nie znosi opery Wagnera, czy jest także kaleką? […] Muzyka 

83 E. Paczoska, Wielkie	cykle	Zoli	 i	Wagnera [w:] Semiotyka	cyklu.	Cykl	w	muzyce,	plastyce	
i	literaturze, pod red. M. Dembskiej-Trębacz, K. Jakowskiej i R. Siomy, Białystok 2005, s. 187. 
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Mozarta, Beethovena, Rossiniego i Gounoda upaja mnie niewysłowioną rozkoszą, 
Schumana i Wagnera – drapie, rani, nuży, wystrasza zewsząd, gdziekolwiek ucha 
mojego dotknie (WPK, 581)84.

Nie chodzi tu oczywiście o rozważanie tego, czy Świętochowski cenił muzykę 
Wagnera, wypowiadał się o niej aprobatywnie i czy z niej czerpał inspirację twórczą, 
bo odpowiedź rysuje się sama. Dodatkowo wspiera ją wcześniejsza (z 1893 roku) 
dygresja na temat opery Wagnera, którą Świętochowski uznaje za niekompatybilny 
element wykorzystywany w komedii (w teatrze), kiedy pisze o wykorzystywaniu 
w teatrze tych samych motywów, „rozciągniętych hakami Wagnera”85. Ważne jest 
jednak, by zaznaczyć, że słucha dzieł muzycznych w ogóle. Poza tym wydaje się, 
że można odnaleźć kilka podobieństw w cyklu Świętochowskiego do Wagnerow-
skiego ujęcia przemian religii ludzkości, artysty, teraźniejszości, człowieka wiecz-
nego (boskiego), możliwości modelowania mitów narodowych (odpowiednio: staro-
germańskich i słowiańskich), lekturą Biblii86, choć wymaga to osobnego studium.

Kompleksowe malowidło, jakim jest ten cykliczny poemat dramatyczny, od 
czasów najdawniejszych do współczesnych spina prawidła i mechanizmy ewolucji 
dziejów, analizowane przez Świętochowskiego równolegle w dyskursywnych dia-
gnozach: Utopiach	w	rozwoju	historycznym (1910) i Źródłach		moralności (1912) – 
stanowiących uzupełnienie i rozszerzenie doktoratu. W kontekście wszystkich innych 
prób dramatycznych – Duchy okazują się wyjątkowe. Nie tylko z tego względu, 
że autor łamie tu wzorce prawdopodobieństwa (które przecież we  wszystkich 
 dramatach są podstawą konstrukcyjną, jakkolwiek służą uniwersalizacji idei), lecz 
także że – jak sądzę – próbuje (choć nieprzekonująco) dokonać modernizowania 
reguł dramatu.

Uruchomiony przy lekturze Duchów kontekst Imaginy Konopnickiej (przywoła-
nej celowo na początku) nie sugeruje oczywiście podobieństwa formalnego. Teksty 
te nie są również łączliwe, kiedy porównuje się matryce znaczeń: regułę porząd-
kowania opisu, diagnozę kondycji, artystowską wersję autodefinicji i możliwości 
twórczych, ale i finalne rozpoznania. Jednak podobne wydają się niektóre sposoby 
eksponowania dziejowości, duchowości i koncepcji zmiany. Wydaje się, że wyczu-
lenie na „formę” i zapis owej formy „duchowej” Konopnicka (podobnie jak Świę-
tochowski) mistrzowsko realizuje w swym pisanym oktawą poemacie. Nie tylko 
frekwencyjność pojawiania się dygresji i wstawek na temat „formy” oraz ducha 
modelującego i kształtującego obecność, skłania, by te heterogenicznie i niezbieżne 
teksty przywołać w komparatystycznym zestawieniu. Oto kilka przykładów: 

84 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Głos	kaleki, Lv, „Prawda” 1903, nr 48. O upojeniu muzyką 
Mozarta pisał we Wspomnieniach (s. 129). 

85 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], „Prawda” 1893, nr 47. Cyt. za: Lv, t. 2, s. 194. 
86 Stefan Kołaczkowski o początkach pracy nad cyklem Wagnera pisze, że zaczął go tworzyć 

jako „zdecydowany przeciwnik religii chrześcijańskiej, zwolennik Feuerbacha, rewolucjonista – 
ukończył je jako moralista, sympatyk chrystianizmu i pesymistycznej filozofii Schopenhauera”. 
S. Kołaczkowski, Ryszard	Wagner	jako	twórca	i	teoretyk	dramatu, Warszawa 1931, s. 104. 
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Wielka godzina, godzina tworzenia! 
Stare się formy wytliły i gasną87. [Pieśń 4, w. 257–258, s. 77]

Spróbuj ty iść tam, ty, jeden z tysiąca,
Zastygły w formach powszednich żywota. [Pieśń 7, w. 97–98, s. 109]
O sny! o prawdy! złudzenia! pewniki!
Kto między wami położy granice?
Kto rzuci w chaos i w zamęt wasz dziki
Zbawiającego światła błyskawice?
Gdzie Edyp, który drżące niewolniki
Zbawi od Sfinksa i te tajemnice
Rozwiąże, które pożerają ducha?...
Lecz kogo pytam!... To sam Sfinks mnie słucha. [Pieśń 8, w. 57–64, s. 115]

A nim się w formy stęgnie i oziębi,
Już nowe nowym światom wschodzi słońce. [Pieśń 10, w. 195–196, s. 143]

Za formą idzie duch – jeżeli idzie.
On także ma tu rozwiązanie pióra,
A choć go czasem, srogi Arystydzie, 
Twa nieskalaność potępia ponura,
Bywa tak piękny, w tym swoim bezwstydzie,
W tym obnażeniu swoim in natura,
Że, mimo wszystko, kocham tego ducha,
Co żywej pieśni płomieniem wybucha. [Pieśń 14, w. 255–26, s. 195]

Krzywią się na to form pięknych czciciele, 
A pesymiści wróżą bliskość ery. [Pieśń 17, w. 253–254, s. 231].

Barbara Bobrowska, wskazując na pozytywistyczny model opisu zjawisk literac-
kich (poprzez uchwycenie zbieżności, próbę ich diagnozy, zakwalifikowania jako 
naśladowniczych bądź epigońskich), zauważa, że na Imaginę można spojrzeć jak 

na utwór podsumowujący i wytyczający dalszy kierunek rozwoju twórczości Konopnic-
kiej – analogicznie jak to zrobiła autorka w swojej pracy o poemacie Słowackiego88.

To przywołanie mogłoby się odnosić do cyklu dramatycznego Świętochowskiego 
– który traktuje się jako rodzaj „summy”. Na pewno jest rodzajem podsumowania 
i rozliczenia się z formą dramatu w ogóle89. Świętochowski prowadzi w Duchach 

87 Zob. M. Konopnicka, Imagina, wstęp A. Kamieńska, Warszawa 1980. Wszystkie cytaty 
podawane są z tego wydania. 

88 Zob. B. Bobrowska, Konopnicka	na	szlakach	romantyków, Warszawa 1997, s. 307. 
89 Późniejsze wszakże, jakościowo nie najwyższych lotów dramaty – czy to Hultaj	czy Mesjasz 

(stanowiące jednak odwołanie do paradygmatu dziewiętnastowiecznych dramatów autora Pauza
niasza) świadczą o tym, że Świętochowski jako dramaturg na pewno się wyczerpał, choć „objęto-
ściowo” w Duchach przerósł wszelkie możliwe oczekiwania. Ale nie przewiduje zapewne drama-
topisarz dla formy dramatu żadnej dalszej drogi, nie stanowi ona bowiem wyraźnego (przełomowego) 
momentu wyznaczającego dalszy profil myślenia o dramacie.



Wybory dramatopisarza 177

świadomy dialog z kulturą i światopoglądem romantycznym, z całą wspólnotą dzie-
więtnastowieczną. Pokazuje różne formy społeczne i kulturowe – od czasu hordy 
pierwotnej, przez średniowieczne społeczeństwo feudalne, po Wielką Rewolucję Fran-
cuską (i jej tragiczne konsekwencje) do doświadczeń rewolucji 1905–1907. Wyraźnie 
rysuje się w tym projekcie uniwersalizujący zamysł ujawniania kategorii „przełomo-
wości” jako determinującej myślenie o tożsamości (wszakże zapośredniczonej przez 
wzorce dawne, historyczne, nabyte – choć zmieniane w osoczu dziejów i aktualnym 
paradygmacie kultury). Można rzec – że podobnie jak Imagina dla Konopnickiej 
(wedle sądu Barbary Bobrowskiej90) – tak Duchy dla Świętochowskiego – pełnią 
funkcję terapeutyczną. Tyle że obok terapii – w przypadku Świętochowskiego – zna-
leźć da się próbę weryfikacji wzorca dramatu w ogóle i próbę kontrapunktu wobec 
modernistycznego dramatu (symbolicznego, wizyjnego, ekspresjonistycznego). 

Maciej Gloger, wskazując na formę autoterapii, próbę ratowania polskiego pozy-
tywizmu w Duchach, pisał o ujawniającym się w kolejnych częściach cyklu postępie 
moralnym i jednocześnie malejącym „scjentyzmie świadomości” jednostek wybitnych 
(z ducha Carlyle’a)91. Oczywiście wzorce Carlyle’owskich „bohaterów” są Święto-
chowskiemu bliskie. Bo przecież te wielkie postacie historii pokazuje wciąż na kar-
tach swych dzieł i zapisów dyskursywnych (Sokrates, Kościuszko, Wolter). Wedle 
interpretacji badacza – formy człowiecze w Duchach to naczynia, w które przele-
wają się duchy przywódcze92. 

Ciągłe poszukiwanie i wędrówka (duchów oraz wędrówka inicjacyjna) na pewno 
przynależą myśleniu formacji romantycznej, stanowią dla niej niezbywalny i integ-
ralny komponent opisu kosmosu, relacji: ja-świat, ja-Bóg, ja-natura. Ale „duchy” 
Świętochowskiego różnią się od projektów romantycznych. Ujawniają wykorzystanie 
zdobyczy całej wspólnoty dziewiętnastowiecznej do własnej lektury romantycznego 
tekstu kultury i tekstu kultury śródziemnomorskiej. Jakże też inny to profil myśle-
nia, niż Orzeszkowej (fascynującej się przemianami formuły realizmu i naturaliz-
 mu), jakże inny od Konopnickiej (która wchodzi w intertekstualny dialog z kulturą 
romantyzmu i kanonem śródziemnomorskim). Lesław Eustachiewicz, podkreślając 
politeistyczność świata dramatu Świętochowskiego, zauważa, że:

Prolog Duchów ma mutatis mutandis podobną funkcję jak w Fauście	Goethego pro-
log w niebie, jak Przygotowanie w Kordianie i wiele podobnych introdukcji w lite-
raturze romantyzmu93.

90 B. Bobrowska, dz. cyt., s. 307. 
91 Zob. M. Gloger, Pozytywistyczny	„KrólDuch”,	czyli	starość	pozytywizmu	(o	ideologii	„Duchów”	

A.	Świętochowskiego) [w:]	Świętochowski	i	rówieśnicy, dz. cyt., s. 97–109 (zwł. s. 102). 
92 Tamże, s. 104. 
93 L. Eustachiewicz, Dramaturgia	Młodej	Polski.	Próba	monografii	dramatu	z	lat	1890–1918, 

Warszawa 1986, s. 234. Badacz też zwraca uwagę na retrospekcje motywów i równoległości: 
„Wynalazek potężnego środka wybuchowego i eksplozja niszcząca oddział żołnierzy są pomysłem 
równoległym do wynalazku Dana w Róży	Żeromskiego, co jest łatwe do wyjaśnienia, gdy przypom-
nimy sobie, że to syn autora Duchów, Ryszard Świętochowski, pracował nad przenoszeniem ognia 
na odległość za pomocą niewidzialnych promieni.” (s. 236). 
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Bogdan Mazan94 zwraca uwagę na podobieństwo Duchów do Tragedii	 czło
wieka (1861) Imre Madácha, dramaturga węgierskiego. Oczywiście – zapośredniczeń 
i odwołań do różnych kontekstów interpretacyjnych dałoby się znaleźć tu sporo. 
Świętochowski wykorzystuje formy dramatu romantycznego, didaskalia zbliżone 
formą do dramatu wizyjno-symbolicznego w duchu maeterlinckowskiego nastroju, 
ibsenowskiego „zawieszenia”, czy wręcz strindbergowskiej „sonaty widm” i „tań-
ców śmierci”95. 

Początkowe didaskalia W	świecie ujawniają już ten charakter zapisu metatema-
tycznego (metatekstualnego): 

Przestrzeń wszechświata wypełniały mgły szare, gęste, bezwładnie rozwieszone lub 
leniwym ruchem falujące, na których płynęły w wirowych obrotach olbrzymie ku  liste 
bryły. Przenikała ją zmieszana z mrokami, blada, jak gdyby, rozcieńczona i mętna 
jasność. Na jednej z owych brył, na ziemi, śród pełzających po niej oparów i skłę-
bionych nad nią chmur, widniało światło, które otaczało dwie postacie – mężczyzny 
i kobiety. Zaledwie ono zabłysło, w niemym dotąd przestworzu odezwały się kolejno 
głosy niewidomych duchów.96 (I, 3)

U wierzchu łyse, w środku tylko rzadkim i wąskim rąbkiem karłowatych krzewów 
obrosłe, na dole bujną gęstwiną otulone góry skupiły swe szare, spiczaste, niekształtne 
czaszki, niby gromada starców, wpatrzonych we wdzięki i ruchy wartkiej rzeki, która, 
wyrywając się z ich objęć, okryta białą koronką piany, osypana klejnotami odblas-
ków, z szumiącą wesołością, śmiejąc się przy każdym zgięciu, w dal uciekała. Dzień 
dopiero oblókł się w liliową jasność poranku. Zlatujące z nieba promienie jeszcze 
nie wypiły z kielichów kwiecia kropel rosy, a pozbawione swych świetlanych rzęs 
oko słońca spoglądało na ziemię łagodnie i beznamiętnie. Zwolna wszakże upojone 
promienie zaczęły wracać i osadzać się w jego rozwartej powiece.

94 Zob. B. Mazan, Historiozofia	„Duchów”	A.	Świętochowskiego	na	tle	jego	działalności	spo
łecznej	i	publicystycznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 
(Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia Literatury)” 1979, Seria I, z. 47. Badacz zauważa, że 
Świętochowski historię rozwoju moralnego człowieka poddaje refleksji w późniejszych naukowych 
pracach: Utopiach	w	rozwoju	historycznym (1910) i Źródłach	moralności (1912). Zob. także: tenże, 
Uwagi	o	„Utopiach	w	rozwoju	historycznym”	Aleksandra	Świętochowskiego, „Prace Polonistyczne” 
1977, seria XXXIII, s. 117–131 (badacz jako pierwszy wskazuje m.in. na podobieństwo Duchów 
do Erosa i Psyche Żuławskiego, s. 118). Interesująco pisze także o modelu utopii i antyutopii 
Świętochowskiego Janina Szcześniak. Zob. taż, Pozytywistyczne	inne	światy.	Utopia	i	antyutopia	
w	refleksji	pisarzy	postyczniowych, Lublin 2008, zwł. rozdz. Soyez	réalistes,	demandez	l’impossible.	
Utopie	Aleksandra	Świętochowskiego (s. 59–77) oraz Utopijne	dylematy	Aleksandra	Świętochow
skiego (s. 137–157) – tu głównie o „prometeuszowych” bohaterach Duchów	w kontekście innych 
tekstów kultury. 

95 Jakkolwiek wiadomo, że skandynawską twórczość oceniał na łamach prasy w swym Liberum	
veto ostro i krytycznie, ceniąc jedynie historycznoliterackie badania tej twórczości przez Georga 
Brandesa. 

96 A. Świętochowski,	Duchy, część I, II, III [w:] tegoż, Pisma. Cz. VII oraz A. Świętochowski,	
Duchy, część IV, V, VI [w:] tegoż, Pisma. Cz. VIII, Kraków 1909 [wydanie 2: Warszawa 1909 – 
wedle „Nowego Korbuta”. Literatura	pozytywizmu	i	Młodej	Polski, oprac. zespół pod kier. Z. Szwey-
kowskiego i J. Maciejewskiego, Warszawa 1978, hasła osobowe M-Ś, t. 15 [hasło: Świętochowski	
Aleksander, s. 670]. Odpowiednie części oznaczam rzymskimi cyframi po cytacie. 
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W załomie skały siedział nędzny, nagi, długowłosy starzec przy dwojgu dzieciach, 
śpiących w jej wydrążeniu, mchami wysłanym. (I, 11)

Didaskalia kolejnych części również mają za zadanie stworzenie pozoru daw-
ności, grozy, tajemnicy:

Krzyki mordowanych grały w jego [Tylona – dop. mój – D.M.O.] uszach hymn potęgi 
Jama, a łuna pożaru oświecała zorzą szczęścia przyszłość jego ludu. (III, 172)

Słońce, wspiąwszy się wysoko, zaczęło z morza zieleni wyławiać perły rosy i nakładać 
na cienie dnia gorące blaski swego światła. Poranek krył się pod rozłożyste drzewa 
i w gęste zarośla, a ci, którzy przeciągnęli swe pieszczoty ze snem i teraz dopiero spły-
nęli na wybrzeże, chwytali już tylko ostatnie tchnienia orzeźwiającego chłodu. Mie-
szanina rozmów, nawoływań, szczebiotów i śmiechów rozlała się szeroko potokami 
gwaru, gdy na placu stanął poseł i uderzył trąbką trzykrotny sygnał. (V, 206–207)

W 1906 roku na łamach „Prawdy” w cyklu Liberum	veto Świętochowski pod 
pseudonimem Poseł Prawdy ogłosił artykuł Jawa	 jako	 sen (nr 13), który rozpo-
czyna publicysta od przywołania momentu zbierania materiału do pisania VI  części 
Duchów:

Gdy przed kilku laty do VI części moich Duchów zacząłem zbierać z życia, milczące 
bóle, wstrząsające jęki, bezimienne bohaterstwa, płomienne ukochania oraz dzikie 
gwałty, rozkiełznane żądze i okrutne pastwienia się, słowem, wszystkie te jasne widma 
i czarne upiory, które się wylęgły w ostatniej wielkiej nocy przeklętego przez losy 
odcinka kuli ziemskiej – mniemałem, że ona nie zaroi się już nowymi marami 
i że dosięgła swojego szczytowego punktu. Była to istotnie chyba najstraszniejsza 
noc w historii, jeden z najohydniejszych momentów czasu w całym jego ciągu97. 

Kolorystyczna metaforyka malarska, którą stosuje Świętochowski w swoim artykule, 
binarne symboliczne opozycje nocy i dnia, mroków i światła, lunarno-solarne obrazy, 
które maluje, okazują się przejaskrawionym językiem „modernistycznego” zapisu 
prosto z tekstu samych Duchów. Zestawienie dwóch paradygmatów  rewolucyjnego 
doświadczenia: romantycznego (tego z obrazów Anhellego i  barbarzyństwa ludów 
Północy) i modernistycznego (dotyczącego rewolucji w Rosji) ma na celu uniwersa-
lizującą perspektywę diagnozującą nieadekwatność środków wyrazu i iluzoryczność 
wyobrażenia dotyczącego buntu i rewolucji, o których napiszę w dalszej części. 

W didaskaliach Duchów, uzupełniających jako metateskt (międzytekst) drama-
tyczny poszczególne widoki, dominuje taka solarna, baśniowa, silnie zmetaforyzo-
wana wizja:

Długo brzmiały odbiciami ech powtarzane i coraz bardziej zwichrzone te głosy, 
a wreszcie wsiąkły w ziemię i umilkły. Jednocześnie światło, okrążające parę ludzką, 
zaczęło szybko rozprężać swój obwód i wystrzeliwać w ciemną przestrzeń coraz dłuż-
sze smugi. (I, 9)

97 Cyt. za: A. Świętochowski, Wspomnienia, dz. cyt., s. 228. 
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Dziwi tylko, że upodobnienie jest na tyle wyraziste, że felietonista tak jednoz-
nacznie utożsamia się ze sposobem obrazowania w dramacie. Dziwi też językowy 
zapis felietonowy niewiele różniący się od zapisu dramatu. Oczywiście odwołanie 
do rzezi rewolucji 1905–190798 może sugerować niemożność zdyskursywizowa-
nia traumy tego doświadczenia, ale strategie tekstu felietonu są dalekie od ironii. 
Zezwierzęcenie ludzkości i cierpienia powodowane tragedią rewolucji obnażają zło 
tkwiące w człowieku (zło przykryte sumieniem):

Daremnie wołamy dla zmniejszenia sobie katuszy: to tylko sen! Piekło pastwi się nad 
nami, a jego złe duchy, nie chcąc nam darować nawet ulgi w złudzeniu, szepczą urą-
gliwie: to jawa!
Powiedz, plemię człowiecze, co z twych wielkich dzieł przewyższa szczyt twojego 
okrucieństwa?99.

Frenetyzm, baśniowa aura poematu filozoficznego, obrazy rozpadu kosmosu mają 
na celu ujawnienie uniwersalnych prawideł doświadczania świata i rzeczywistości100. 
Wieczne śnienie świata (czytelna aluzja do Szekspira, Calderona i Schopenhauera) 
diagnozuje doświadczenie obecności jako wieczną (i całościową), ale iluzoryczną 
wizję, którą czytać będą również pokolenia, bo do nich należy odnalezienie nici 
wspólnej dziejowości – legendy. Arios to przecież bohater o cechach schopenhau-
erowsko-nietzscheańskich.

Ważne dla całościowej lektury Duchów	 i w ogóle myślenia Świętochowskiego 
o kulturze są elementy parnasizujące. To myślowe konstrukty i formalne wyróż-
niki patronujące Duchom, ale i całemu myśleniu Świętochowskiego o formie słowa, 
obrazu, kultury101. Duchy wpisują się w niewątpliwie w przełom antypozytywi-
stycznego myślenia i refleksji nad przeformułowywaniem się kategorii Geisteswis
senschaften. Bo świadomość zmieniającego się paradygmatu nauk o duchu służy 
tu jako wzór/rewers (podobnie jak dla Asnyka w cyklu sonetów Nad	głębiami) – 
do stworzenia własnej, równie synkretycznej jak Asnykowska wersji dumań nad 
historią, które stają się rozmyślaniami nad pochodem dziejów. Świętochowskiego 
najbardziej interesują dzieje myśli, ruch myśli, zapośredniczony przez obserwa-
cję składników świata kulturalnego i cywilizacyjnego. Jest on duchowym uczniem 
niemieckiej szkoły nauk o duchu – Wilhelma Windelbanda (neokantysty badeń-
skiego) i spotyka się z późniejszą myślą Heinricha Rickerta (autora Kulturwissen

98 Zob. J. Jasińska, Od	katharsis	do	apokalipsy.	Szlachetna	jednostka	i	wielka	idea	wobec	rewo
lucji	w	„Duchach”	Aleksandra	Świętochowskiego, „Literaturoznawstwo” 2008, nr 1(2), s. 107–128. 

99 Cyt. za: A. Świętochowski, Wspomnienia, dz. cyt., s. 232. 
100 Dodatkowo warto dodać, że makabryczna sceneria rzeczywistości – duchy wychodzące 

z ciał, żarcie trupów na cmentarzu to także poetyka dalszych partii Duchów: „Drapieżce szybko 
objadały ciała nieboszczyków, więc po powierzchni wyspy pozostały tylko szkielety, rozrzucone 
między szarymi bryłami skały (…). Żaden ptak, nie zwisł nad tym grobowiskiem, nawet żarłoczne 
kormorany omijały je z daleka (…). […] Tu od trzydziestu dni, sam jeden śród niemych wcieleń 
śmierci, przybywał Arios na rozmowie z niebem i ziemią.” (III, 252).

101 Por. hasło „parnas” (autorstwa M. Grzędzielskiej) [w:] Słownik	literatury	polskiej	XIX	wieku, 
dz. cyt., s. 678.
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schaft und Naturwissenschaft, 1898). A ten ruch ma na celu próbę zatrzymania 
człowieka wiecznego. 

Klara Turey pisała, że Duchy ujawniają „odrodzenie się mistycznej idei metemp-
sychozy”102. Maria Grossek, pisząc o „renanicznym dualizmie”103 w myśleniu autora 
Duchów, wskazywała, że nie można przyjąć fatalistycznej teorii reinkarnacji w inter-
pretacji utworu:

Świętochowski posiada uczuciowość, na której głęboko wypalone jest piękno chrys-
tianizmu do najgłębszych tkanek. Mało kto z ludzi wierzących czuje tak, jak on praw-
dziwie ewangelicznie. Jest to może ostatni chrześcijanin bez wiary104.

Grossek dostrzega w cyklu dramatycznym Świętochowskiego oddalenie od moder-
nizmu i naturalizmu, ale również od wszelkich szkół, zwłaszcza psychologicznej 
szkoły impresjonistów, romantyków i parnasistów. Nazywa Świętochowskiego kla-
sykiem, a jego dramat wyrafinowanym arystokratyzmem105. Umieszcza jego syntety-
zujący tekst między sztuką a filozofią. Pisząc o „wysmukłej kryształowej piramidzie 
Duchów”, zaznacza, że klasycyzm Świętochowskiego, ujmuje „wielkie Abstrakcje 
ludzkie”, ale „nie żywych ludzi”106, wyzyskuje bowiem wieczność zjawisk. Nazywa 
go neoklasycyzmem filozoficznym, choć podkreśla, że autor Duchów:

wnosi w swą twórczość elementy wszystkich trzech klasycyzmów [klasycyzmu mito-
logiczno-greckiego, pseudoklasycyzmu rycersko-chrześcijańskiego i neoklasycyzmu 
filozoficznego – dop. mój – D.M.O.]. Wyobraźnia jego i umysłowość jest grecką. 
Uczuciowość chrześcijańską.	Filozofia agnostyczną z pochyleniem częścią ku Spen-
cerowi, częścią ku ideałom hellenizmu107.

Maciej Gloger dodaje ponadto, że Duchy to pozytywistyczna parafraza Króla	
Ducha Słowackiego. Myśl Słowackiego – wedle badacza – dla agnostyka Święto-
chowskiego była remedium na poznawczy kryzys epoki. Projekt dramatu to próba 
uchwycenia ontologicznego łańcucha w całości, ewolucjonizm Słowackiego nato-
miast (na co już zwracał uwagę Lutosławski – pisząc, jak wiele łączy Słowackiego 
z Darwinem) – polega na tym, że wychodzi od wkładu jednostek wybitnych w dzieje 
ludzkości i ducha108. Rację ma Maciej Gloger, kiedy pisze, że XIX wiek to nie 
„zaświatowa koncepcja Boga” (idealistyczny transcendentalizm), a panteistyczny 
ewolucjonizm (Bóg rozumiany jako proces)109. Wedle badacza, pierwsze trzy części 
cyklu są przykładem ewolucjonizmu (optymistycznego), czwarta i piąta nawiązują 
do późnego Słowackiego i są polemiką z nietzscheanizmem; szósta część Duchów 

102 Zob. K. Turey, Bolesław	Prus	a	romantyzm, Lwów 1937, s. 7–15. 
103 M. Grossek, Interpretacja	„Duchów”	Świętochowskiego,	„Sfinks” 1910, z. 30, s. 428 [przedruk: 

Z	krainy	piękna, Warszawa 1929]. Całość: „Sfinks” 1910, z. 29, s. 263–274; 1910, z. 30, s. 419–429. 
104 Tamże, s. 426.
105 Tamże, z. 29, s. 264–265. 
106 Tamże, s. 267. 
107 Tamże, z. 30, s. 425. 
108 Zob. M. Gloger, Pozytywistyczny	„KrólDuch”…, dz. cyt., s. 97–109. 
109 Tamże. 
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prezentuje utopię moralną (jak u Lwa Tołstoja), bowiem modernizm katolicki i toł-
stoizm stanowią ważne komponenty Duchów. W tekście Bolesław	Prus	i	Aleksan
der	Świętochowski	wobec	postaw	ideowych	modernizmu	katolickiego Gloger pisze 
o przekształceniach pozytywistycznego światopoglądu. Zwraca tam uwagę na jego 
dialektykę ewoluującą od materializmu i poznawczego minimalizmu ku zagadnie-
niom metafizyczno-religijnym110, zamieniającą się w późnej myśli pozytywistycznej 
teorii ewolucjonistycznej w chiliazm111. Badacz wyraźnie podkreśla możliwość wie-
lorakich źródeł prowadzących pozytywistów ku modernistycznej religijności112:

Świętochowski akcentuje duchową zależność wszystkich tytanów moralności od dzieła 
Jezusa, które stanowi punkt kulminacyjny w dziejach przejawiania się Ducha Bożego 
na Ziemi. Duch ten przejawia się wyłącznie jako czyste uczucie miłości do bliźniego, 
a wszelkie religijne formy są tylko skorupą okrywającą prawdziwą religijność i stop-
niowo powinny zanikać113.

Dariusz Trześniowski w swym rozpoznaniu twierdzi, że Duchy bardziej nawią-
zują do romantycznej palingenezy114. Powołując się na sądy Stefanii Skwarczyńskiej, 
przypomina, że są połączone w luźne obrazy – wizje, jednak mniejszy jest, jego 
zdaniem, dystans parabolicznej konstrukcji Duchów	wobec Erosa i Psyche Żuław-
skiego, niż Słowackiego. Warto dodatkowo wskazać, że nieheglowskie z ducha jest 
jednak rozpisanie historii i dziejowości na głosy. Samoświadomy duch nie okazuje 
się w tym tekście instancją, która ujawnia sensotwórczy rytm dramatu. 

Postaci cyklu dramatycznego cechuje szablonowość, posługują się wszakże jed-
nakowym językiem. Akurat w kontekście analizowanych przeze mnie wcześniej-
szych dramatów Świętochowskiego nie dziwi taki model, a wybór prawdopodobnie 
podyktowany jest również tym, żeby jasno pokazywać, co jest wolą człowieka-każ-
dego, a nie wolą poszczególną (choć to wola poszczególnych jednostek ma prowa-
dzić ludzkość ku postępowi moralnemu). 

110 M. Gloger, Bolesław	Prus	i	Aleksander	Świętochowski	wobec	postaw	ideowych	modernizmu	
katolickiego	[w:] Czytanie	modernizmu.	Studia pod red. M. Olszewskiej i G. Bąbiaka, Warszawa 
2004, s. 109. 

111 Tamże, s. 125. Zob. także: M. Gloger, Pesymizm	–	utopia	–	chiliazm.	O	myśleniu	utopijnym	
Bolesława	Prusa, „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 2, s. 57–65. 

112 Tamże, s. 112. Badacz w kontekście Duchów pisze o działalności Szecha – Wysłoucha (na 
którego osobowości Świętochowski prawdopodobnie się wzorował, wprowadzając epizodycznie 
postać księdza), s. 125–126. Porównuje to myślenie z myślą Tołstoja. „To, co łączyło myśl Świę-
tochowskiego, Wysłoucha i Tołstoja, to pojmowanie Boga jako hipostazy najwyższej idei stającej 
się w procesie moralnego postępu.” (s. 127). 

113 Tamże, s. 123. 
114 Zob. D. Trześniowski, Głos	w	modernistycznej	dyskusji.	O	„Duchach”	Aleksandra	Święto

chowskiego, s. 111–125. Wedle Dariusza Trześniowskiego – kosmogonia tekstu eliminuje jednego 
demiurga osobowego. Duchy u Świętochowskiego – jak eony gnozy – stają się emanacjami Bożej 
woli i mocy. Sam Bóg jest niewysłowiony, niepoznawalny, „jest tym, który nie jest”. Duchy współ-
tworzą Pełnię – Pleromę, 9 duchów kreatorów, a 10 – nieśmiertelny, duch-człowiek, rozdzielony 
na pierwiastki: męski i żeński. Boskość człowiek zaś odnajduje w sobie.
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Ponadto uniwersalizacja ujawnia się również poprzez zaprojektowanie fikcyjnych 
krajów, miast, plemion. Tyle że kontekst słowiańskiego mitoznawstwa praktycznie 
niewiele wyjaśnia, podobnie jak etymologiczne konstrukcje semantyczne czy się-
gnięcie po odwołania (podobieństwa do słowiańskiej mitologii) trafiają na jałowy 
grunt115. Świętochowski w przypadku całego cyklu świadomie wybiera bowiem 
nazwy nieobciążone żadnym zbędnym kontekstem. Jest to swoista wersja przywo-
łania do istnienia światów możliwych. Ma na celu „osobną” ścieżkę powołania do 
istnienia znaku – który właśnie dzięki nienasyceniu jakąkolwiek konotacją (w samej 
formie onomastycznej) – tworzy nowe znaczenia. 

Ważne w tej formie zapisu okazuje się podzielenie tekstu dramatycznego na 
„widoki” (rozpisane ponadto na obrazy). Kategoria naoczności, która ewokuje myśle-
nie Świętochowskiego o obrazowości poszczególnych całostek strukturalnych, uświa-
damia nieoczywistość. Unaocznienie owo – nie jest możliwe do końca w języku, 
stąd pojawiające się obrazy (widoki). Taki wzrokocentryzm Duchów	 (swoista ich 
wizyjność) wpisują je w paradygmat tragedii (szeroko pojętej, kategorii genologicz-
nej, ale i estetycznej: wszak to, co najważniejsze w tragedii – odbywa się za sceną, 
poza językiem). Od czasów starożytnych ta świadomość towarzyszyła przemianom 
wzorca tragedii i wyznaczała różne role i miejsce dramatowi. Poza tym forma dialogu 
w Duchach ujawnia, że to rozpisanie na głosy jednego (nadrzędnego) głosu116. 

Wyznaczenie Duchom zadania zobrazowania zachowań wspólnotowych potwier-
dza, że jest to zadanie do wykonywania, do ciągłego weryfikowania. Gdyby uwzględ-
nić Jungowską perspektywę psychologii głębi, można powiedzieć, że świadomość 
odwiecznego trwania archetypu okazałaby się wyraźna, znacząca i konsolidująca 
wzorce tożsamościowe117. Ale Świętochowski zdaje się wskazywać, że przede wszyst-
kim liczy się jednostkowe doświadczenie wybitnych postaci (i w tej perspektywie 
metodologia Junga mogłaby być ciekawym i adekwatnym dopełnieniem). Kolejni 
bohaterowie potwierdzają bowiem tę zasadę. Rod wspomina o czasie jako  biegnącym 

115 Podobnie jak w baśniach i bylinach rosyjskich historia o jaju, z którego powstają ludzie, 
tak w Duchach pojawia się opowieść krążąca między majtkami Herona o ptaku morskim, „który 
nigdy nie siada na ziemi i ciągle buja w powietrzu, a raz w roku spada na wodę i znosi dwa jajka, 
z których się wylęga para najlepszych ludzi.” (III, 178).

116 Warto w tym kontekście dopowiedzieć, że Zygmunt Leśnodorski zwraca uwagę na związki 
satyrycznego dialogu lukianowskiego w Duchach Świętochowskiego. Por. Z. Leśnodorski, Lucjan	
w	Polsce, Kraków 1933, rozdz. VIII (Lucjan	w	epoce	pozytywizmu), zwłaszcza s. 76–81. Pisząc o ewo-
lucji w celu doskonalenia kolejnych form wcielenia duchów, badacz wskazuje na transpozycję 
czystej idei chrystianizmu (s. 77) i co ważne – doszukuje się podobieństwa (do rodzaju mitologii) 
dzięki etymologii poszczególnych bóstw uosabiających abstrakcje: miłość (Elion), śmierć (Topan), 
siłę rodzajną (Rod), siłę dążenia i postępu (Kres) i inne (s. 77). O formie dialogu Świętochowskiego, 
podobnej do schematów dialogów lukianowskich pisze, że odznacza się subtelną dialektyką i reto-
ryką, wyrafinowanym dowcipem, ironią, barwnością i plastyką epizodów (s. 80). Co więcej – kwa-
lifikuje również niektóre wątki stoicko-epikurejskie w twórczości Świętochowskiego jako refleksy 
myślenia z pism Lucjana (s. 80–81). 

117 Zob. C.G. Jung, Odrodzenie [w:] tegoż, Archetypy	i	symbole.	Pisma	wybrane, wybrał, przeł. 
i wstępem poprzedził J. Prokopiuk, Warszawa 1976, s. 119–159. Zob. także: Termin	„Duch”, tamże, 
s. 413.
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w nieskończoność łańcuchu istnień (I, 3), o przebieraniu się duchów w różne ciała 
(I, 4). Elion o kroplach życiodajnej miłości, o cząstkach, które muszą dążyć wiecznie 
ku sobie. Sob o pragnieniu zachowania swojego bytu, samolubstwie jako ochronie 
przed siłą wszechświata, o niszczącym działaniu miłości. Podstawowym doświadcze-
niem jest świadomość obecności i krążenia wokół złych duchów, duchów śmierci, 
które siadają na drzewach, powodują gęstnienie powietrza i które trzeba 

siecią wyłowić, uwięzić, zakląć, a bogów prosić, ażeby je wymietli silnym wiatrem. 
(I, 60)

Historiozoficzny zapis Świętochowskiego potwierdzający wagę ludowej tradycji, 
bajań, opowieści, mitycznych historii o duchach, które się przekazuje z pokolenia 
na pokolenie, wykorzystuje konteksty filozoficzne związane z wspólnotową reflek-
sją dotyczącą wizerunku dobrej matki natury niepozwalającej umierać głodnym 
(wizerunku dotyczącego także metempsychozy jako formy przechodzenia duchów 
w zwierzęta, I, 38). To najstarsi ludzie opowiadają, że duchy zabitych nieprzyja-
ciół wchodzą w ciała dzikich zwierząt, następnie przychodzą pod osłoną nocy do 
obozowiska, by zemścić się nad zwycięzcami. Podobną funkcję spełnia opowieść 
o dymie (Ogniu), który w postaci popiołu rozsypany został po świecie (I, 42) i suges-
tia Alruna skierowana do Zmika, że dusze we śnie opuszczają ciało, ale wracają 
na rozkaz bogów (I, 47–48). Podobnie o wędrówce dusz i opowieściach umarłych 
mówi Orla, choć dla Ariosa jej opowieści to zwykłe bajki. 

Dla tożsamości wspólnotowej kluczowa okazuje się rola opowieści, w którą wpi-
sany został mit spajający zbiorowość, budujący matrycę rozpoznań przejściowości. 
Realizacja opowieści osiąga najsensowniejszy wymiar właśnie w formule mitu, często 
nieuświadomionego, choć zadomowionego i przyswojonego. Świętochowski w tym 
kontekście wykorzystuje też słowiańską (jeśli nie narodową) mitologię – choćby 
elementy druidycznego kontekstu, kiedy pisze o oskalpowanych ludziach (I, 57), 
podobnych do starych dębów obrośniętych kępami mchu. Didaskalia widoku 9. też 
potwierdzają ten sztafaż: 

Wreszcie deszcz osłabł i wyciekał już tylko drobną rosą, ale bóg nie zszedł jeszcze 
z nieba i miotał swe groty dalej. Zmik z Alrunem zbliżyli się do olbrzymiego drzewa, 
pod którym na ołtarzu z palów i gałęzi leżały ofiary. (I, 61)

Animistyczna wiara w duchy zwierząt okazuje się niezbywalnym komponentem 
budowania wyobrażeniowej fantazji na temat doświadczania nieznanego. Grzechot-
nik jawi się jako bóg deszczu (I, 62), a apostrofy do kamienia mają na celu zaklęcie 
rzeczywistości (I, 66). Ilon zwraca się zaś do kamienia, nakrytego dachem, podtrzy-
mywanego przez cztery wysokie słupy:

U spodu tego głazu leżały wiankiem okalające go figurki drewniane, wyrobione w ciągu 
dnia przez ludność, które przedstawiały różne postacie ludzi i zwierząt. (I, 66)

Opowieść Ilona o schodzeniu boga w oczywisty sposób przypomina  zejście Zaratu-
stry Nietzschego. Tyle że u Świętochowskiego dodatkowo Głosy  potwierdzają tę wizję 
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„strasznego”, ale „pięknego” boga (I, 69). To schodzenie z góry mężczyzny zsu-
wającego się do wysokiego „drzewa uczciwości”, na którym Podlotowie zawie-
szają swoje znaleziska, obudowane patetycznym gestem, jest pokazane jak epifania, 
objawienie. Tylko nie ma nic wspólnego z Taborowym ewangelicznym momentem 
objawienia.

W tym wstępnym pejzażu – jak na wzór obrazu mandali (cztery słupy kamienne 
przypominają postacie, figurki drewniane) dokonuje się wykładnia sensów świata. 
Wedle Ariosa, dla tych prymitywnych ludzi, kamień, obok którego siedzi pochylony 
starzec, okazuje się bogiem. Sugeruje Orli, że dusza nie może zadać śmierci innej 
duszy. Mówi o tym, że nikt nie rozpozna krawędzi świata (I, 84). Ponadto obraz 
ten uzupełniają cztery białe skrzydlate duchy i dwa cienie (w wariancie następ-
nych części: świetliste duchy) Orli i Ariosa, które unoszą się w powietrze (I, 89) 
– będzie to stały motyw finalny każdej z części (dodatkowo wzbogacony muzyką 
wznoszącą do Boga)118:

Nagle śród tej jasności stanęły cztery białe, skrzydlate duchy, Rod, Elion, Tor i Kres. 
Pod ich dotknięciem otworzyło się łono jeziora i wyszły z niego dwa cienie, Ariosa 
i Orli, które duchy ujęły i w przestrzeń z nimi odleciały. (I, 89)

Refreniczna wręcz końcówka każdej z części Duchów ma zapewne jakieś powi-
nowactwo z doświadczeniami romantycznego dramatu, ale wydaje się, że szukanie 
podobieństw w kwestii formalnej (gatunkowej) i w kwestii odwołań (bądź intertek-
stów) jest mało sensowne i nieprzekonujące. Ten mandaliczny symboliczny znak 
strukturyzacji przestrzeni okaże się ważny w kolejnych częściach dramatu. W częś  ci II 
pojawia się 12 glinianych tablic, na których opisano zejście boga (II, 94). Na tablicy 
objawień spisane są również słowa Jama. Cztery kamienie i czterech kapłanów, 
którzy siadają na czterech bocznych kamieniach, środkowy (najwyższy) zostawia-
jąc niezajętym – przypominają również znak mandali (II, 95)119. Jeden z mężczyzn 
następnie wskazuje na cztery postacie cieniów, znikające „między drzewami i bruz-
dami skał” (III, 234).

Mandala jako restrukturyzacja psyche, jako zapowiedź przemiany, narodziny jaźni, 
zapowiedź procesu indywiduacji, jakkolwiek różnorako realizowana w praktyce (inna 

118 Warto tylko dodać, że po raz pierwszy motyw ten pojawił się wyraziście w cyklu Nieśmier
telnych	dusz. Makary wyzna z III części tej trylogii: „Czuję, że śmierć przecina już ostanie nici 
życia… Widzę ich, z wysoka lecą ku mnie dwa białe anioły… już są niedaleko… już słyszę szum 
ich skrzydeł… już są… pieszczą mnie.” (RG, 205).

119 W tym kontekście należy wspomnieć również upozorowaną scenę, na którą wbiega dziew-
czyna, prezentująca pozowany „taniec na rakach”: widoki „ponętnych układów ciała, które uwy-
datniały całe bogactwo jego pięknych form. […] Zaczęła ona wykonywać pantomimę, udając ściganą 
przez niewidzialnego ducha, który ją usiłował porwać, a ona mu ciągle z rąk się wymykała.” 
(III, 231). Zastanawiające jest ponadto w tym kontekście, czy Leśmian, pisząc swoje warianty 
pantomimy Skrzypka	Opętanego i Pierrota	i	Kolombinę, mógł się wzorować na rozpoznaniu Świę-
tochowskiego. Przecież jako dyrektor Teatru Artystycznego (obok Orlińskiego i Wroczyńskiego) 
w Warszawie – najprawdopodobniej znał tekst Świętochowskiego. Ponadto – od 1910 roku rozpo-
czyna współpracę z „Kulturą Polską” (redagowaną przez Świętochowskiego) i pisze tu recenzje. 
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u Świętochowskiego, inna u Konopnickiej, całkowicie inna u Leśmiana120), ma na celu 
ujawnienie procesu poznania kosmosu i siebie (mikrokosmosu). Dlatego tak wyrazi-
stym i ważnym komponentem okazuje się w dramacie Świętochowskiego. Ale cie-
kawe także, że zarówno u Konopnickiej, na co zwracała uwagę Barbara Bobrowska121, 
jak i u Świętochowskiego – moim zdaniem – wyraźne są własne wzorce poszukiwań 
mandalicznego zapisu przestrzeni fizycznej i mentalnej. Najwyższy stopień uświa-
domienia, mający na celu rozpoznanie w sobie Boga (jak w gnozie122), towarzyszy 
próbom odkrycia świadomości zarówno Lucyla, jak i Ariosa. W tej przestrzeni dra-
matu Świętochowskiego Moron przypomina surowe oblicze patriarchów biblijnych 
(szczególnie Mojżesza). To jemu Pan ogłasza swoje prawdziwe imię: 

Pan rzekł mi: Moronie, bądź widomymi wargami moimi. Jestem Jam, bóg i stwo-
rzyciel duchów, ludzi, zwierząt i wszelkiego istnienia. (II, 97)

Parafraza biblijnych wersetów 

żadne oko nie widzi i żadne ucho nie słyszy mnie (II, 97)
Ale ja chcę, ażeby samo stworzenie odwróciło twarz od ciemności ku światłu, od 
kłamstwa ku prawdzie. (II, 97),

ponadto parafrazy Księgi Rodzaju i Ewangelii Janowej, ujawniające powstanie 
kobiety i mężczyzny, układają się we własną wersję „objawienia”. Oto kapłan przy-
nosi Moronowi glinianą tablicę, z której ten czyta: „«Na początku był tylko Jam, 
rozmyślający od wieków nad swoim bezmiernym wnętrzem.»” (II, 99). Wydaje się, 
że transpozycja tekstu św. Jana ma na celu uświadomienie, że „Słowo” (boskie, 
sprawcze) nie jest tu najważniejsze. Gdyby potraktować kwalifikację onomas-
tyczną jako wpisaną podskórnie odczasownikową formę imienia (ja + jestem = 
jam), to można skonstatować, że forma „bycia” jest swego rodzaju zastąpieniem 
słowa w ogóle. Poprzez kategorię bycia podmiotu ujawnia się jego istota. Sprze-
ciwia się temu Tylon, który co prawda przyznaje, że pierwszymi rodzicami byli 
Orla i Arios, ale wskazuje, że „nasza księga święta inaczej uczy” (II, 99). Podob-
nie w dalszej części Moron nazywa Ariosa poganinem, bałwochwalcą, czcicielem 
wszystkiego, wszechświata, ale nie boga (II, 106). 

Pogańskie myślenie Ariosa dałoby się również odszukać w idealizującej (ale fan-
tazmatycznej) wizji dotyczącej piękna. Wedle Ariosa – wszystko, „co mądre, przy-
pomina boga, tak wszystko, co piękne, przypomina ją” (II, 109). Przecież kiedy 
przebywa w świątyni, zwracając się do Boga, jako do stwórcy wszechrzeczy, nie-
ustannie ma przed oczami obraz Orli. Pragnienie ideału, pragnienie fantazmatu kobie-
cości – w wersji Świętochowskiego – ma proweniencję platońskiego  poszukania 

120 Pisałem o tym tekście Wokół	Leśmianowskiej	mandali	na	przykładzie	dramatów	mimicznych	
„Skrzypek	Opętany”	oraz	„Pierrot	i	Kolombina” [w:] Religie	i	wierzenia	w	literaturze	polskiego	
modernizmu, pod red. H. Ratusznej, Toruń 2009, s. 151–167.

121 Zob. B. Bobrowska, dz. cyt., s. 324.
122 Tamże. Zob. także: H. Jonas, Religia	gnozy, przeł. M. Klimowicz, Kraków 1994, rozdz. II 

(Znaczenie	gnozy	i	zasięg	ruchu	gnostyckiego), zwł. s. 50–62. 
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 bliźniaczej duszy (II, 123). Czytelne wykorzystanie mitu o idealnych połówkach, 
o przeznaczeniu człowieka, które jest wyznaczone przez Boga, dopełnia synkre-
tycznej wersji obrazu miłości, choć – co nieoczywiste – ta koncepcja świata ma 
znamiona woluntarystyczne, skoro jakaś wielka boska wola, „stworzyła świat i nim 
rządzi (II, 124), ale ludzie posiadają również wolę życia i zmiany. Filtr schopen-
hauerowskiej kategorii woli współgra z panteistycznym czytaniem takiej realizacji 
boskiej woli (czy nawet je wyznacza). Moron porównuje Boga do „wszechprawa, 
wszechmyśli, wszechmocy, wszechwoli” (II, 139). Śpiewanie „łagodnej pieśni” do 
Boga o stworzeniu miłością (II, 150) ujawnia przeznaczenie świata. Przekłada się 
to także na wyobrażenie o świecie (i jego ekwiwalentach) samego Ariosa, którego 
choroba jest chorobą woli i myśli:

Myśli kraczą mi w głowie jak kawki. Czasem znowu rozpadam się na części, które 
leżą lub stoją osobno i nie chcą się złożyć. (II, 154)

Podobnie ma się rzecz z Gotarem, którego „niepokój pogniótł w głowie wszystkie 
myśli” (II, 164). Miłość okazuje się najważniejszym i konstruktywnym (w znaczeniu 
twórczym) wyróżnikiem kondycji ludzkiej (II, 160). Ważne, że neoplatoński wymiar 
takiego rozumienia miłości (przefiltrowany zapewne przez Ficinowską kategorię 
„sprzężenia zwrotnego”) pomocny jest Świętochowskiemu w wydobyciu subtelno-
ści tekstu, stąd też hymn potęgi Jama – Boga nieskończonego, nieopisywalnego:

O Panie, Panie! (…) Wszystko stworzenie, sławiąc cię od wieków, nie może wypo-
wiedzieć, kim jesteś, tym mniej uczynić to zdołają usta moje. (II, 172)

Obok niezbywalnych komponentów, które współtworzą filozoficzny kontekst 
cyklu – schopenhaueryzmu i nietzscheanizmu, to właśnie neoplatonizm okazuje się 
wiążącym uzupełnieniem. We wszystkim objawia się Bóg (III, 262), a nienawiść 
jest bezpłodna (III, 263). Bóg okazuje się centrum wszechświata i doświadczenia 
ludzkiego (III, 264). Arios wyzna, że Bogu nie przynależy kara, bo przecież – jako 
twórca wszelkich jestestw:

nie karze nikogo, jak nie karze ogień, który pali, lub woda, która topi. Wszystkie 
jestestwa krążą wiecznie koło swego stwórcy w promieniu dłuższym lub krótszym. 
(III, 264)

Im człowiek bardziej upodabnia się do Boga, tym jest szczęśliwszy. Cierpie-
nie i miłość – wedle Ariosa – to prawdy jedyne i ponadczasowe. A jedyną prawdą 
okazuje się prawda doświadczenia, co więcej – doświadczenia miłości, natomiast 
prawdy martwe, objawione, podobnie jak wiedza, nie znaczą nic, wartość ma jedy-
nie trwałe uczucie. Dla ludzi taką wartością potrzebną okazuje się – obok miłości – 
nowa wiara i skuteczna pociecha (III, 269). Z niej to człowiek jest rozliczany i ona 
stanowi niezbywalny element ludzkiej kondycji:

Gmachem ludzkiej wiedzy czas ciągle wstrząsać będzie i rozwalać go w gruzy, a naj-
drobniejszego uczucia serc ludzkich nie wzruszą wieki. Za tysiące lat, gdy wszystkie 
prawdy wiedzy runą, nie przestanie to być prawdą, żeś cierpiał lub kochał. (III, 265)
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Niespójność tematyczna różnych części tekstu cyklu powoduje, że obok passu-
sów dotyczących niewolnictwa pojawiają się te, poddające refleksji granice mądro-
ści, głupoty, piękna. Wskazanie Pirusa dotyczy tego, że głupoty nie ma na świe-
cie, są jedynie odmiany mądrości z rozmaitym smakiem (jeśli natomiast istnieją 
ludzie głupi – są nimi nieudolni rzeźbiarze, płaczący nad własną nieudolnością). 
Satar mówi o ożywiającym pięknie, wzmacniającym energię, i rozbudzającym siły 
(III, 191). Wedle Kobusa – piękno jest kategorią względną i relatywną, nie jest uni-
wersalne. Ważny to przecież w myśleniu Świętochowskiego o trwałych wartościach, 
znakach, prawidłach głos na temat tego, że wszystko zależy od perspektywy oglądu 
i profilu widzenia. Dlatego w Kobusowej definicji piękna jest ono „albo niczym, 
albo czymś, co może być również brzydkim” (III, 194). Podobnie z prawdą. Afo-
rystyczna formuła konstatacji (uniwersalizująca, dodatkowo wzmocniona poprzez 
zastosowanie „wielkiego” kwantyfikatora) ujawnia, że względność i relatywność 
doświadczania „prawdy rzeczywistości” i wyobrażeniowego jej rozumienia, oka-
zują się jedyną (i niezbywalną) matrycą tożsamościową:

Każdy człowiek posiada własną żonę i własną prawdę, z którą czasowo lub stale żyje, 
którą nagina do swej woli i potrzeb, z którą ma dzieci, chrzczone imionami zasad, 
pewników itd. (III, 195)

Dialog Kobusa z Satarem o pięknie, cnocie jako charakterze doskonalenia (przy-
pominający dialogi Platona, dysputy określające relacje: mistrz-uczeń) wskazuje, 
że każdy ma własną prawdę, nie ma zaś prawd powszechnych. Podsumowanie tych 
refleksji stanowi ważna dopowiedź Kobusa:

Z Cykady miasta wielkich mędrców, którzy właśnie znaleźli ową prawdę i zawią-
zawszy sobie oczy, grają z nią w ślepą babkę, ale dotąd nie zdołali ani razu jej zła-
pać. Znudziła mnie ta zabawa, więc dowiedziawszy się, że tu jest liczny zlot ładnych 
ptaków wędrownych, przyjechałem. (III, 192–193)

Ale fenomen ujęcia prawdy, opowiedzenia i wyjaśnienia jej istoty, możliwy jest dzięki 
medium języka. Jakże ważne to (i choć zbliżone charakterem  refleksji, to odmienne jed-
nocześnie w efekcie w obrazkach powieściowych i Tragikomedii prawdy) rozpoznanie:

Jedynym dłutem, którego umiem używać, jest język, a tym narzędziem, jak ci wia-
domo, można tylko lizać marmur. (III, 193)

Z kategorią perspektywicznego oglądu „prawdy” wiąże się również rozróżnie-
nie na prawdy martwe (zapisane, prawdy księgi objawionej, litera pisma) i prawdy 
żywe, które upostaciowane są poprzez niekończącą lekturę tekstu księgi natury. 
Ta księga jest księgą Boga. Otwierana jest dla wybranych, a czytanie jej śladów 
wyznacza właściwy trop ludzkich poszukiwań. Ta spinozjańska z ducha wersja czy-
tania (panteistycznego) świata natury jako księgi Boga potwierdza, że jedyne wła-
ściwe rozpoz nanie prawideł świata, żywych prawd, materii nieujarzmionej, owej 
natura naturans (bliskiej myśleniu Dunsa Szkota i z niej wyrastającej), gwarantuje 
rozumienie świadomości realizowanej w przestrzeni czytania znaków natury:
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Zeschły listek wrzosu kryje w sobie więcej mądrości, niż wszystkie księgi, które tu 
dumnie spoczywają na waszym stole, bo w nim nie ma ani jednego fałszu, a w nich 
tyle, co słów. (III, 261)

Ewokuje to potrzebę nowej wiary, wiary żywej (jakże bliskie to rozpoznaniom 
modernistów katolickich). Przywołanie w widoku 22. postaci samotnika Aleba, umar-
twiającego ciało i duszę, okazuje się potrzebnym elementem, by właściwie porząd-
kować myślenie o sobie i innym:

Ludzie jednak, którzy dla leczenia swych serc chorych potrzebowali nowej wiary i sku-
tecznej pociechy, odnaleźli pustelnika i zaczęli do niego pielgrzymować. (III, 269)

Osią życia jest jednak obok refrenicznie powtarzanej w III części (Zwiastun) for-
muły „miłosierdzia dla żyjących!” – samolubstwo. Pomaga ono znosić  cierpienie, 
ale również strzec własnej wiary żywej. Prawdy wiary żywej – owe prawdy wiary 
własnej w tonacji parafrazy biblijnej (oblubieńczej Pieśni	nad	Pieśniami)123 pozwa-
lają spotkać osobniczą (indywidualną) perspektywę obecności z obecnością masy. 
Przerażenie bezpostaciową, żądną krwi masą, tłumem nienasyconym widokiem 
męczeństwa Ariosa na krzyżu (III, 316), sygnalizowane będzie także przez Świę-
tochowskiego wielokrotnie w felietonach (szczególnie tych z „Myśli Narodowej” 
i „Gazety Warszawskiej”). Lęk przed nieobliczalną działalnością nieujarzmionego 
tłumu, „ochlokracji” (wedle Znanieckiego, jakże bliskiego myślowo Świętochows-
kiemu) wynika z niszczenia i tłamszenia ludzkiej indywidualności. 

Historiozoficzna przestrzeń Duchów ujawnia ponadto, że myślenie Świętochows-
kiego o naturze świata i jego prawidłach, oparte jest na świadomości nieustannie 
weryfikowanego złudzenia poznawczego. Ks. Onto z IV części cyklu wygłasza afory-
styczną maksymę dotyczącą iluzoryczności poznania i ludzkich wyobrażeń, o prawdzie 
doświadczenia, którą nieustannie należy konfrontować z rzeczywistością. Stanowi ona 
przekonanie o pewności i prawdziwości myśli, w której głównym punktem jest for-
muła ciała człowieka podobnego do trumny jego duszy, „której szczątki nie okazują, 
czym była za życia.” (IV, 7). Refleksja nad „skomlącą melancholią” (IV, 10) zesta-
wiona opozycyjnie z najwspanialszym uczuciem – „uczuciem mocy” uświadamia także, 
że wpisana i ujawniana nieustannie perspektywa człowieka nietzsche ańskiego, jest 
poświadczeniem owej „woli mocy”, nieograniczonych ludzkich możliwości i niesamo-
witości, którą gwarantuje wyobrażenie. Ks. Onto jest przekonany, że tylko sam Bóg zna 
„wszechprawdę” i „posiada klucze do wszystkich tajemnic istnienia” (IV, 16). Pytanie 

123 Transpozycji i aluzji jest oczywiście w całym cyklu mnóstwo. Można by nawet zaryzykować 
tezę, że cały cykl – jako summa diagnozy różnorakich efektów projektu historiozoficznego – jest 
mutacją i transformacją lektury Biblii i jej lektur późniejszych: transformacja biblijna i ewangeliczna 
ostatniej wieczerzy uświadamiająca podobieństwo Ariosa do Chrystusa – syna Boga, „niespłodzo-
nego przez mężczyznę” (IV, 83), przywołanie krwi i ciała Ariosa (IV, 83) naśladującego Chrystusa 
(IV, 87), zdążanie do Stwórcy po drabinie jego tworów (IV, 70), nieustanne weryfikowanie mitu 
genezyjskiego. Ważnym (wewnętrznie powtarzanym) doświadczeniem jest tu pragnienie Ojca. 
Kontekst lektury Biblii uświadamia także, że genezyjski mit założycielski – historia Adama i Ewy 
przeniesiona została jako transpozycja w pełni celowa. 
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o istnienie Boga i jego możliwości kreacyjne, prowokuje zatem do pytania o możli-
wości kreacyjne człowieka, jego wyobrażenia kosmosu i prawideł boskiej mocy124.

Duchem określa się również myśl (IV, 26). Przybiera ona postać ducha i w takiej 
postaci możliwy jest jej niewidzialny ruch. Świętochowski wyzyskuje tę zgrabną 
metaforę do tego, by ujawnić, w jaki sposób myślenie ewokuje rozpoznanie w rze-
czywistości, pomaga w rozumieniu jej prawideł, ale staje się również – co ważne 
– znakiem ostrzegawczym, ratunkiem przed błądzeniem. 

Dramatowi patronuje nieustanne szukanie (szukanie idei, człowieka, ale i Boga 
– Ks. Lagor jest przekonany, że jeśli Go znajdzie, stanie z nim obok i przedstawi 
go ludziom). Tyle że Świętochowski zdaje się mówić: właśnie w owym szukaniu, 
w formule samego dążenia odnaleźć można sens i cel ludzkich zabiegów mają-
cych na celu poznanie nie tylko świata, lecz także transcendencji. Swoim cyklem 
dramatycznym wyprzedza także różne egzystencjalistyczne projekty. Godotowska 
wersja Świętochowskiego kładzie jednak wyraźny nacisk na to, że to bóg-człowiek 
(przynajmniej dla Ks. Lagora) – wcale nie w postaci ducha – jest tym, którego się 
poszukuje. I chyba tej formule bliskie było myślenie Marii Brykalskiej, która pisała 
o antropocentryzmie cyklu Duchów	jako drodze ludzkości, której celem jest huma-
nizm125, skoro – wedle badaczki – za credo całego „cyklu poematów dramatycz-
nych” uznać wypada fragment z Burzy:

Wierzę w boga-człowieka, który się narodzi z ludzkości cierpiącej, rozumnej i uszla-
chetnionej. Wierzę, że on naprzód osądzi grzesznych i nagrodzi cnotliwych, a potem 
zbawi wszystkich. Wierzę, że zawładnie całą ziemią i każdą duszą. Wierzę, że istnieć 
będzie wiecznie bez nieprzyjaciół i współzawodników, wcielony we wszystkie istoty 
ludzkie, stanowiące jego rodzinę. Będziemy pragnąć, usiłować i czynić wszystko, 
ażeby tak się stało. (VI, 258)

Tyle że obraz ten można traktować też jako transformację idei gnostyckiej126 i pan-
teistyczną wersję poszukiwań Świętochowskiego (które znajdują swoje wstępne roz-
poznania w cyklu Dumań). Transformację opartą, co należy podkreślić, na nietzsche-
ańskim przeświadczeniu (wręcz powtarzanym jak katechizmowy dogmat) o tym, 
że życie jest huśtawką (IV, 39) i przypomina nieustanne udawanie się w podróż, by 
zetknąć się dzięki samotności z samym sobą, z formą siebie. Samotność jest bowiem 
jedyną pewnością, domem człowieka, jedyną pewną przestrzenią rozpoznania i co 

124 Przywołać należy w tym miejscu tekst Tomasza Sobieraja, W	pochodzie	ku	szczęściu	i	dosko
nałości.	O	myśleniu	hisotriozoficznym	pozytywistów	polskich	[w:] O	historyczności, pod red. K. Mel-
ler i K. Trybusia, Poznań 2006, s. 223–237. Autor co prawda nie pisze o Świętochowskim i Duchach, 
ale wskazuje na deklaratywną opozycyjność pozytywizmu polskiego wobec „spekulatywnej meta-
fizyki (zwłaszcza heglizmu) i systemów historiozoficznych romantyzmu” (s. 223). Dalej pisze 
badacz: „Myślenie historiozoficzne pozytywizmu nawiązywało do paradygmatu ufundowanego 
przez Oświecenie w oparciu o ideę postępu i emancypacji kobiet.” (s. 223). 

125 Zob. M. Brykalska, Aleksander	Świętochowski	wobec	problemów	religii	i	katolicyzmu [w:] 
Problematyka	religijna	w	 literaturze	Pozytywizmu	 i	Młodej	Polski.	Świadectwa	poszukiwań, red. 
S. Fita, Lublin 1993, s. 103. 

126 O gnostycyzmie Duchów pisał Dariusz Trześniowski. Zob. tenże, dz. cyt. 
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paradoksalne – toponimem. Szczęście zapewnia człowiekowi jedynie jego własny 
świat (IV, 55), tutaj czuje się jedynie szczęśliwy. Kluczową kwestią staje się więc 
próba definicji Boga:

jest wszystkim, także rozumem naszym, wolą naszą, sumieniem naszym. Od niego 
jednego nie oddalisz się nigdy, bo on jest tobą, chociaż ty nie jesteś nim. (IV, 54) 

i pytania, które pojawiają się w trakcie wędrówki ludzkiej. Pytania do Boga – ujmu-
jące fenomen wiecznego błądzenia – określone jako „pytania bez odpowiedzi” 
(IV, 57). Wskazują one, że nieustanne dążenie do prawdy i próba konfrontacji z rze-
czywistością są niewystarczalne i skazane z góry na niedosyt i niepewność poznaw-
czą, skazane na przerażenie zagadkami wiedzy, która okazuje się podejrzana i nie-
zbadana. Świadomość, że modlitwa i filozofia jest rozmową „z samym sobą” (IV, 58) 
tylko potwierdza tę perspektywę. Jedynie świadomość ludzkiej niewiedzy umożli-
wia poznanie siebie, a raczej własnej niemocy (IV, 68). Formuła „pytań bez odpo-
wiedzi” – patronująca Dumaniom pesymisty, formuła tytułowa tekstu Świętochow-
skiego, o którym pisałem wcześniej, jest również kluczowa dla Duchów. I w ten 
sposób ujawnia nieustanny, międzygatunkowy myślowy dialog Świętochowskiego, 
pytającego i kluczącego w przestrzeni myśli. 

W Pogromie podczas narady w sali „Klubu poprawy społecznej” – Ekton zwraca 
uwagę, że jedynie kodeks natury gwarantuje twórcze myślenie, obalenie przesądów, 
ułożenie „wszelkich stosunków w najlepszą formę” (V, 153). Postulaty te w obliczu 
traumy rewolucji i zamazania aksjologicznego przywołuje również, by podkreślić 
konieczność nowego prawa, obyczajów, przekonań, nauki, sztuki i języka (V, 226), 
które jednak nie uchronią od rozpadu kultury. Utopijny jest więc projekt likwidowa-
nia zła poprzez stworzenie na nowo słownika (V, 156) eliminującego słowa/wyrazy 
obciążone negatywnymi konotacjami, klątwą bądź hańbą przeszłości. 

Makabryczny widok szubienic podczas tańców śmierci (V, 188) i groteskowe 
doświadczenie rewolucji – oznaczające pożeranie, zamęt, rzeź – ujawniają, że ludzie 
stają się „kosą śmierci” (V, 211), „tragedią” (V, 222), „środkiem” w rękach machiny 
rewolucyjnej. Arios po raz kolejny mówi o złudzeniu życia (VI, 262), w którym 
idea braterstwa okazuje się jednak podejrzana, skoro w didaskaliach posumowa-
niem tych okrzyków jest formuła cicho przepływającego ducha smutku, tonącego 
w świecie (VI, 264) i senne „rozklejanie” świadomości policjanta (VI, 267). Oka-
zuje się bowiem, że „robienie rewolucji” (VI, 273) to przerażający stan burzenia 
dotychczasowego porządku, a jej konsekwencje prowadzą do zagłady moralności 
i śmierci ideałów (choć – paradoksalnie pozornym ideałem samym w sobie jest istota 
rewolucji i tego świadomy jest Świętochowski), śmierci kultury, symbolicznie uję-
tej jako wrzucenie do wielkiego dołu (VI, 275). Braterstwu rewolucji towarzyszy 
braterstwo dewocji rewolucyjnej (VI, 328), a robotnicza walka stwarza przerażającą 
perspektywę nienawiści i śmierci kultury, skoro

Cała ta literatura jest rewolucją w masce, aniołem ze skrzydłami, w których jako 
pióra tkwią zatrute strzały. (VI, 269)
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Parafrazy Kapitału Marksa, który nazywany jest „katechizmem” (VI, 294) – „lud 
roboczy wszystkich krajów powinien się złączyć w jeden naród” (VI, 294) – ujaw-
niają, że perspektywa uleczenia narodu dzięki „higienie kultury” (VI, 297) – wedle 
Klimena, jest antidotum na „chirurgię rewolucyjną”. Ale paradoks niemożności wyjś-
cia z sytuacji rewolucji, skończenia koła bratobójczych walk polega również na tym, 
że każda (wszelka) nowa władza pochodzi od ludu (VI, 298). 

To niewątpliwie uniwersalna wersja „przestróg dla cywilizacji i kultury” Świę-
tochowskiego – przeciwnika rewolucji zbrojnych. Choć rewolucja zbrojna wiąże 
się zawsze z rewolucją myśli – i ta wydaje się cenna, to więcej niesie szkód i sieje 
spustoszenie. Staje się przyczyną upadku ducha i kultury. Końcowy monolog Orli 
potwierdza tę formułę:

Rewolucje są długim łańcuchem nieprawości i klęsk, którego ostatnim ogniwem 
ma być kiedyś prawość i powszechne szczęście. Dotychczas ogląda ten raj tylko 
wyobraźnia, rzeczywistość zaś przedstawia piekło pełne złoczyńców, pokutników 
i potępieńców. Tworzenie i rozszerzanie tego piekła jest sztuką, mądrością i niezmor-
dowaną pracą mężczyzn. Usunąć go z życia może jedynie kobieta. Jest ona jeszcze 
ciemna, błahostkami omotana, niewolą zepsuta, ale ma duszę świeższą, nieznałogo-
waną, nieskrzepłą w twardych formach, a zatem zdolniejszą do przemian i szla-
chetnych uniesień. (VI, 321) 

Do myślącej machiny biurokratycznej (technokratycznej) rewolucji porównana 
jest kancelaria z obrazie VII Burzy. Obrazowość uderza tym bardziej, że opisuje 
się ją jako podobną do 

wnętrza czaszki ogromnego ciała, w której urzędnicy byli zwojami mózgu, naczel-
nik – wolą, w pełne kart szafy – pamięcią. (VI, 335)

To więzienna przestrzeń czekających na wyrok ludzi o „skamieniałych myślach” 
(VI, 346), w której najcenniejszą książką w literaturze okazuje się kalendarz 
(VI, 392). Może dlatego też jest to klucz do uniwersalizmu całych Duchów (wszak 
oprócz jednej wzmianki datowania, nie pojawiają się tu konkretne fakty dziejowe). 
Ponadto bicie zegara na wieży staje się symbolicznym momentem pokazującym 
nieuchronność i krótkość kondycji ludzkiej. Oto mózg ludzki przypomina trybiki 
zegara, zegar mózgu (VI, 394) – może chodzić, ale przestać bić. I z tym wiąże się 
śmierć świadomości. 

Dlatego też w tak zarysowanej perspektywie Arios przekonuje, że największym 
grzechem, jaki człowiek może popełnić, jest grzech przeciwko sobie (VI, 406). Mimo 
że, wedle Kuba, Bóg stworzył świat z rozumu, nie z dobroci, dał ludziom tylko „okru-
szyny mądrości” (VI, 366) – a ta daje tylko niedosyt i powoduje porażkę poznania. 
Niemożność całkowitego poznania skazuje ludzi na klęskę i ułomność doświadczania 
świata. Grupy kobiet przywołują potrzebę wyrobienia w sobie „niepamięci umarłych” 
(VI, 385). To oczywista transpozycja na wspak z ducha Comte’a. Jedyną pomocą 
okazuje się ucieczka w krainę wyobraźni, która okazuje się przestrzenią sublimacji 
pragnień i fantazmatów, ale i kontaktu z tymi, których się utraciło. 
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Najważniejszym zdarzeniem w historii ludzkości są narodziny bądź śmierć czło-
wieka. Jest on jednak zawsze sam, więc ta perspektywa powoduje, że jeśli znisz-
czy siebie, to na nic zdadzą się inni – widziani jedynie jako niewolnicy ludzkiej 
świadomości:

Wszyscy jesteśmy sługami czegoś lub kogoś, wszyscy przechodzimy z rąk jednego 
musu do drugiego. Człowiek został rozkradziony przez ludzkość, przez narody, przez 
państwa, religie, partie, rodziny. (VI, 408)

Millowska perspektywa kończąca ten antropocentryczny pean na cześć człowieka, 
zdaje się godzić materialistyczną koncepcję człowieka jako zbioru atomów (VI, 409) 
z humanizującą127 diagnozą ujawniającą, że duch (samo)świadomy w przestrzeni 
ludzkości jest najważniejszym konstytutywnym jej elementem. Paradoks jednak tej 
wzajemności polega na tym, że: 

On, który powinien być bogiem ziemi, najwyższym, celem wszelkiej organizacji spo-
łecznej, stał się najdrobniejszą jej cząsteczką. (VI, 409)

Dlatego dekalogowy wręcz nakaz ma na celu obronę człowieka. Finalna pers-
pektywa spotkania trzech kategorii (i form) duchów (przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości) ujawnia, że poprzez specyficzną solarną mitologię profetyczną ujaw-
niają, że z kolei – duchy Ariosa i Orli dzięki uniwersalizującej pespektywie spotka-
nia (refleksu solarnego) – mogą doświadczać odwiecznej wędrówki. 

Spotkanie zaś różnorodnych kontekstów filozoficznych, mitycznych i religijnych 
uświadamia, że równanie kulturowe następuje zawsze w przestrzeni intertekstual-
nej wędrówki, która okazuje się przestrzenią weryfikacji i sprawdzalności. Dlatego 
też prometejski mit ekspiacyjny zderzony zostaje z eleuzyjską formułą odradzania 
się i uniwersalizowania znaczenia przejścia. Obudowany ponadto przeformułowaną 
w systemie ewolucjonistycznym i tym ujawniającym wschodni kontekst reinkarnacyj-
nego „wyzwalania” i nieustannego rodzenia z myślą antropologiczną, spaja niespójne 
i różnorodne kawałki cyklu. Marian Stala – w Pejzażu	człowieka wskazuje, że 

ewolucjonizm (przyrodniczy, filozoficzny, mistyczny) generował opowieści o pocho-
dzeniu gatunku homo sapiens, jego teraźniejszości i przyszłości. Monizm, przełożony 
na problematykę antropologiczną, aktualizował pytanie o bytową strukturę człowieka. 
Jego wielostronnemu oddziaływaniu (odmian i odcieni tego stanowiska było bowiem 
wiele) przypisać należy wznowienie dawnego sporu, dotyczącego relacji i zależ ności 
między duszą i ciałem; kontrowersja ta przyciągała uwagę filozofów, fizjologów i psy-
chologów od lat czterdziestych XIX wieku aż do jego schyłku128.

127 Kategorię tę rozumiem jako wykładnik ludzkiego doświadczenia, przeżycia, realizacji czło-
wieczeństwa. 

128 M. Stala, Pejzaż	człowieka.	Młodopolskie	myśli	i	wyobrażenia	o	duszy,	duchu	i	ciele, Kraków 
1994, s. 46. Zob. także: W. Lutosławski, Darwin	i	Słowacki, Warszawa 1909; A. Bain, Umysł	i	ciało.	
Mniemania	o	ich	wzajemnym	stosunku, przeł. F. Krupiński, Warszawa 1874, s. 141–206 (podział 
„mniemań o duszy” na dwie grupy: 1) ciało i dusza to dwie różne istoty, ale obie mogą być mate-
rialne; 2) materialność jednej przeciwstawiona niematerialności drugiej). 
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Parnasizujący zaś – także podparty trafnymi rozpoznaniami Marii Grossek – zapis 
uniwersalnych prawideł dotyczących człowieka wiecznego, wyznacza tekstowi Świę-
tochowskiego może nie wartościową, ale na pewno oryginalną (a w jego projekcie 
biografii myśli konsekwentną) próbę ujęcia w formę dziejowości kosmosu i prawi-
deł obecności. Tyle że realizacja projektu i sam język dramatu wypadają tu dość 
nieprzekonująco.

Myślę też, że Duchy dały jakiś punkt odwołania i stały się podwaliną (jakkolwiek 
– jak pisałem na wstępie – niestandardową) dla późnego dramatu Świętochowskiego, 
Mesjasz (1933)129, znanego jedynie (jak twierdzi w swej biografii Maria Brykalska 
i jak podaje „Nowy Korbut”) we fragmencie. Tyle że fragment to niezwykle spójny 
i możliwy do potraktowania jako całość myślowa. Dramat rozpoczyna się uniwer-
salizującą perspektywą „wszędzie-nigdzie”, bo akcja: „Dzieje się gdzieś i kiedyś. 
Obszerny pokój” (MS, 12). Otwiera go rozmowa na temat przyszłości i nikczem-
ności świata (MS, 12) Sabiny z Almarem, którzy zwracają się do Wacława:

Ludzie nie lubią stosować uczciwości, ale lubią posiadać jej tytuł. Dlatego przero-
bili słownik moralności. […] każde wielkie szczęście ludzkie składa się w znacznej 
mierze z cudzych nieszczęść. (MS, 12)

Świętochowski ujmuje tu stały motyw rozmowy i dialogu, relację: mistrz-uczeń. 
Jeden z bohaterów – Taktyk – snuje plany zawiązania nowej partii politycznej, na 
które Almar odpowiada refleksją na temat pożyteczności władzy, ale i niechęci 
wobec jej zdobywania. Mówi o moralnych wrodzonych zdolnościach do współod-
czuwania nędzy (MS, 13), by następnie czytać i omawiać prace chłopców, którym 
tłumaczy paradoks ludzkiego poznania i możliwości rozumu, okazujący się synoni-
mem fałszu i iluzorycznej matrycy rozpoznania. Na podstawie pracy Sypowskiego 
podkreśla iluzoryczność stereotypu, twierdzącego, że rozum jest wyższym organem 
duszy ludzkiej, niż uczucie:

Jest to mniemanie odwieczne i powszechne, mimo to mylne. Rozum nie odkrywa 
prawd, ale je tworzy. Nie ma ani jednej wiekuistej i niewątpliwej, wszystkie przet-
rwawszy dłużej lub krócej z pewnością, tracą ją po pewnym czasie. Im więcej prze-
nikamy tajemnic, tym bardziej rozszerza się ich obszar.
Człowiek głupi ma wszystkie zagadki rozwiązane i cały obręb wiedzy zamknięty; 
człowiek rozumny odnajduje coraz więcej zagadek i tonie w nieskończoności. Histo-
ria myśli ludzkiej to wielki cmentarz pogrzebanych pewników, zmarłych w młodym 
lub starym wieku. Natomiast prawdy wieczne pozostają niezmienne. Uczeni wie-
lokrotnie zmieniali swoje przekonania o kształcie ziemi lub naturze słońca, ale tak 
samo kochają się lub nienawidzą dziś, jak przed tysiącem lat. […] Rozum rozdziela 
ludzi, a uczucie ich łączy. […] Rozum zdobywa się na wielkie dzieła, ale zupełnie 
jest niezdolny do spajania ludzi trwałymi stosunkami w życiu społecznym. Umie 
on wymyślić mądre prawa, ale nie umie ich wykonać. Fałszuje znaczenia wyrazów 
i puszcza jej w obieg tak, jak fałszywą monetę. Jeżeli nad nim czuwa uczucie, staje 

129 A. Świętochowski, Mesjasz, „Wiadomości Literackie” 1933, nr 55, s. 12–13. Wszystkie 
cytaty podawane są z tego wydania. Po cytacie podaję skrót – MS i numer strony cytowanej. 
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się on największym dobroczyńcą ludzkości, bez tej kontroli może stać się najwięk-
szym szkodnikiem. Przyszłość zawisła w równej mierze od działania rozumu i uczu-
cia. (MS, 13)

Reakcją na tę wypowiedź jest monolog Pieńskiego o uczuciu przyszłości, jakim 
jest przyjaźń i wypowiedź Siłka o nieuczciwości polityki – splotu zbrodni, z którą 
wiąże się pozornie udoskonalenie prawideł moralności, dlatego niezwykle ważna 
okazuje się ingerencja mesjasza-ducha, imperatywu sumienia, swoistego dajmoniona 
wewnętrznego, ale o charakterze uniwersalnym. Ducha-głosu, który jest zworni-
kiem postępu moralności i etycznym kwalifikatorem zmiany w celu ewolucji ludz-
kiej myśli:

Cała ludzkość jest przez nią zarażona trądem niemoralności. […] Człowiek wszystko 
udoskonalił, nie tylko mądrość, sprawność, cnotę, ale także egoizm, okrucieństwo 
i podstęp, a wszystko to nazwał taktyką. Jest on więc nie tylko najszlachetniejszym, 
ale i najpodlejszą istotą na ziemi. […] Nie wydobędzie się on ze swego barbarzyńs-
twa uczuciowego i w ogóle z bagna niemoralności, dopóki pozostanie politykiem, 
taktykiem, kłamcą i oszustem. On już sam to czuje, przez życie ludzkości duch, który 
budzi niepokój w sumieniach i smutek w sercach. Słyszą jego mowę nawet ci, któ-
rzy – zadawało się – na takie głosy ogłuchli, którzy upodobali sobie życie w obłu-
dzie i nieprawościach. Tak, mesjasz-duch budzi ciągle dusze uśpione w martwocie, 
podstawia zwierciadło oszpeconym występkami, nie pozwala znieprawionym sumie-
niom uspokoić się, rozświetla ich ciemności (…). (MS, 13)

Z perspektywy tego późnego dramatu Świętochowskiego (próbując także ująć 
całość jego ścieżki dramatycznej) Duchy można potraktować również jako moder-
nistyczną prowokację, która – rozpisana na ponad siedemset stron, głównie spro-
wadza się do powtórzeniowego obrazu ocalenia ludzi moralnych i ludzkości dzięki 
„bohaterom” (w rozumieniu Carlyle’a) – ludziom-bogom (na wzór Renanowskiego 
Żywota	Jezusa). Uniwersalizująca perspektywa rewolucyjnego pędu dziejów ma na 
celu zweryfikować, ale i uspójnić refleksję wspólnotową i jednostkową nad tożsa-
mością zmieniającego się doświadczenia, nad duchem zmiany dziejów. Fazy moral-
nego rozwoju moralnego i kumulatywnie twórczy rozwój etycznej myśli gwarantu-
jący postęp jednostkom wybitnym zostały więc raz jeszcze – i praktycznie po raz 
ostatni – wyzyskane w formie dramatu. Potwierdziły oczywiście ścieżkę myślenia 
Świętochowskiego o prawidłach rozwoju myśli i progresywnego modelu moralnego, 
który znalazł odbicie w dyskursywnym zapisie naukowym. A Duchy jako sześcio-
częściowy tekst kultury, zaplanowany jako dzieło totalne, monumentalne, podsumo-
wywały w dramatycznym kształcie pytania Świętochowskiego dotyczące przemian 
i kształtu podmiotowości człowieka w jego ciągłej zmianie. Pytania – wyrastające 
z dyskusji nad kondycją ludzką i kulturowymi modelami wyobrażenia o świecie, 
ujawniały relację: człowiek-kosmos w przestrzeni rozpadu.



Epicką formę zapisu Świętochowski wybiera późno. Odosobniony, coraz  bardziej 
wycofujący się ze światka warszawskiego, zaczyna pisać powieści (zaplanowane – 
podobnie jak dramaty – w formie cyklu). Jest to oczywiście praktycznie novum w biog-
rafii myśli autora młodzieńczej niezachowanej powieści Syn	bólu	(pisanej w 1869 roku, 
o czym świadczy list Chmielowskiego – krytycznie zresztą oceniający kompozycję 
powieści1). Warto na wstępie zaznaczyć, że trudno tu wskazywać na przesunięcia 
i modele w obrębie kategorii mimesis, wyznaczające granice prawdopodobieństwa 
obecne w powieściach Świętochowskiego. Trzy powieści w jego dorobku nie dają 
takiej podstawy. Oczywiście postaram się ujawnić w perspektywie chronologicznej 
ich powstawania zmianę napięć między tymi poszczególnymi tekstami i specyfikę 
każdego z nich. Powieści te tylko potwierdzają definitywnie tezę o nieustannym termi-
nowaniu Świętochowskiego (do końca życia – Twinko napisany jest w 1928 roku, dru-
kowany w latach 1935–1936 na łamach „Prosto z Mostu”, wydany osobno w postaci 
książki w 1936) w różnych gatunkach po to, by wydoskonalić dyskurs aforysty. Dla-
tego sprawdza Świętochowski także swój warsztat epicki. 

Wszystkie te powieści mają w sobie elementy panoramicznej powieści–sagi 
i wykorzystują przeróżnie wzorce powieś ci-rzeki w ich wymiarze rodzinnego albumu 
i kalejdoskopu. A dydaktyczno-moralizatorski podkład ujawniający pęknięcia samej 
struktury narracyjnej też staje się ważnym sygnałem dla odbiorcy. Świętochowski, 
wydaje się, mógłby być bliski rozpoznaniom Tomasza Manna – uwypuklającego 
w swych powieściach, szczególnie w Buddenbrookach (1901) formułę dziewięt-
nastowiecznego pisarza tworzącego dzieło życia, choć przyszły noblista ma wtedy 
dopiero dwadzieścia pięć lat. Wykazuje on bowiem skłonność do myślenia wielkimi 
całościowymi projektami – stąd paradygmaty cyklów, stąd myślenie całymi kor-

1 Zob. M. Brykalska, Aleksander	Świętochowski.	Biografia, dz. cyt., t. 1, s. 41–42. Święto-
chowski – jak podaje badaczka – za Chmielowskim – zniszczył rękopis. Świętochowski w latach 
dwudziestych XX w. napisał również powieść Sam	Panosz	(jako ogniwo cyklu Nałęczów	i Twinki), 
której rękopis przesłał wydawnictwu „Rój”, jednak powieść się nie ukazała, a rękopis zaginął.
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pusami gatunkowymi, żeby móc weryfikować i filtrować doświadczenie przemian 
danego gatunku. Tyle że ewolucja gatunkowa (czysto formalna) nie zawsze jest kon-
sekwentna i klarowna. Spełnia zatem Świętochowski zapotrzebowanie na wzorzec/
model pisarza dziewiętnastowiecznego w swych projektach powieści politycznych 
i obyczajowych. Wpisuje się w krąg twórców-gigantów, ale paradoks polega na tym, 
że w tej strukturze nie czuje się dobrze. To dlatego właśnie formuła miniatury, jak 
dla Prusa i Konopnickiej formuła noweli, jest tą, którą wybierze. Wszak w minia-
turze, jak to sygnalizowałem, kryje się gigant formy i myśli.

5.1. „Zrywanie masek z gęby” – o formę przeciw formie. 
Przypadek historii naturalnej jednej rodziny w powieści uciesznej 

–	Wilde	ma	słuszność	–	mówił	Ospat	–	że	każdy	opisując	kogokolwiek,	opisuje	siebie.	
Logicznie	z	tego	twierdzenia	wypływa	wniosek,	że	albo	człowiek	w	obrazach	zwierząt	
bredzi,	albo	zachował	w	sobie	rysy	ich	natury.

Aleksander Świętochowski, Drygałowie	

Oczywistością byłoby rozpocząć refleksję dotyczącą ujęcia diagnozy formy przez 
Świętochowskiego od silnie się narzucającego późniejszego kontekstu powieści Gom-
browicza o dojrzewaniu niedojrzałością. Ponadto „lęk przed wpływem” każe porzu-
cić śledzenie powieściowych analogii i spróbować umiejscowić pierwszą powieść 
Świętochowskiego – Drygałów2 (druk w „Kurierze Porannym” w latach 1913–1914, 
wydanie książkowe w 1915) w przestrzeni wędrówki myślowej pisarza i odpowie-
dzieć na pytanie o formę poszukiwania języka w obrębie gatunku powieściowego. 
A także zdefiniować, czym jest dla niego doświadczenie życia w wymiarze indy-
widualnym i zbiorowym, dlatego tak ważną jest dla odczytania sensów teks  tu afo-
rystycznie brzmiąca wypowiedź:

Życie nasze jest powolną utratą boskości czyli ducha natury. Rodzimy się jako bogo-
wie, a umieramy jako zwierzęta. […] Dojrzali i starcy używają wielkiego szacunku 
i władzy, podczas gdy dzieci są ograniczane w swej woli i czynach, trzymane w suro-
wym posłuszeństwie, a nawet – i to najgodniejsze, najświętsze – dostają nieraz 
w skórę. (82)

Powieść rozpoczyna transpozycja Cezarowego „veni, vidi, vici”, w której ujaw-
nia się wielość perspektyw doświadczenia pierwszoosobowego podmiotu-opowia-
dacza. Przypomina ona również formuły myślowe Przedśpiewu	Staffa, które wyko-
rzystują Terencjuszowską dewizę dotyczącą doświadczenia ludzkiego. Oczywiście 
nie jest to dosłowny kryptocytat, ale biorąc pod uwagę z ducha stoicką refleksję 

2 A. Świętochowski, Drygałowie.	Powieść	ucieszna, Warszawa 1915. Wszystkie cytaty poda-
wane są z tego wydania. Po cytacie podaję numer strony cytowanej. Uwspółcześniono pisownię. 
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i klasycyzującą ścieżkę rozpoznań Świętochowskiego (autora Filozofówniewolni
ków, o których pisałem w kontekście antycznego dramatu i Stoików (1909) – tekstu 
zamieszczonego w „Sfinksie”, który stanie się komponentem ostatniego rozdziału 
książki) zbieżność wydaje się ważna i znacząca:

Wiele widziałem, wiele doświadczyłem, wiele przemyślałem i odczułem; pozostało 
mi z tego wiele smutku, który nie gniewa się i nie jęczy, lecz uśmiecha się lekce-
ważąco lub pobłażliwie (1)3.

Usytuowanie tego konfesyjnego wyznania w perspektywie retrospektywnej i całoś-
ciowej uświadamia, że ma ono cechy ironicznego pobłażliwego podsumowania, wyko-
rzystującego kliszę przedstawieniową i nieprzezroczystość własnej instancji (nadaw-
czej), za przedmiot swej uwagi biorącej właśnie opowieść o Drygale-każdym:

Drygał (wielu imion) – przedstawiciel najpowszechniejszego gatunku, który ciągle 
opiera się najsilniejszym przeciwnościom życia i stoi na arenie świata, jako niepoko-
nany zwycięzca w walce o byt. Na jego geniusz składały się najrozmaitsze pierwiastki. 
Drygałowie bowiem stanowili rdzeń ludzkości we wszystkich miejscach i czasach, 
oni głównie zajmowali wszystkie szczeble drabiny społecznej (…). (1) 

Już w pierwszym akapicie, oddzielonym graficznie od pozostałych, uwypuklona 
została w postaci aforyzmu forma doświadczenia polskości: 

Przecie Polska jest to taki kraj, w którym nie młodzi się śmieją wesoło, lecz starzy 
smutno. (1) 

Ironiczny dystans narratora-opowiadacza (chyba raczej nie gawędziarza) do pre-
zentowanej historii rodzinnej i granie konwencją opowieści okazują się formami 
konstytuującymi tożsamość podmiotową syna Drygałów – Jacka, o którym czytel-
nik dowiaduje się, że w dniu czczenia pamiątki rodzinnej i kultywowania „uroczys-
tości familijnych”:

3 Fragment Przedśpiewu	Staffa:
„Znam gorycz i zawody, wiem, co ból i troska,
Złuda miłości, zwątpień mrok, tęsknot rozbicia, 
A jednak śpiewać będę wam pochwałę życia – 
Bo żyłem długo w górach i mieszkałem w lasach.
Pamięcią swe dni chmurne i dni w słońca krasach 
Przechodzę, jakby jakieś wielkie, dziwne miasta,
Z myślą ciężką, jak z dzbanem na głowie niewiasta,
A dzban wino ukrywa i łzy w swojej cieśni.
Kochałem i wiem teraz, skąd się rodzą pieśni; 
Widziałem konających w nadziejnej otusze
I kobiety przy studniach brzemienne jak grusze;
Szedłem przez pola żniwne i mogilne kopce,
Żyłem i z rzeczy ludzkich nic nie jest mi obce.” [w. 4–16]. Cyt. za: Poezja	Młodej	Polski, 

wybrał, wstępem i notami biograficznymi poprzedził M. Jastrun, objaśniła J. Kamionkowa, Kraków 
1976, s. 337.



Dylematy powieściopisarza 199

Wydobył się jednak spod nich bardzo szczęśliwie; jak to zaś się stało, wkrótce sam 
opowie. Właśnie nadarza się ku temu dobra sposobność. Państwo Drygałowie obcho-
dzą srebrne wesele – 25-lecie niezłomnego dotrzymywania sobie złożonej przed ołta-
rzem przysięgi małżeńskiej. (3)

Karykaturalny charakter opowieści (opartej na konwencji prześmiewczej i iro-
nicznej) ma na celu obnażenie kultu rodzinnych pamiątek, ujawnienie punktów 
„programu” rodzinnego, na którym nie może zabraknąć księdza, bo ten „stanowił 
konieczną dekorację” (4). Obecność duchownego jest niezbędna, by pobłogosławić 
rodzinny okolicznościowy teatr formy. Diagnoza kulturowa i tożsamościowa rodziny 
(a przez to perspektywy narodu) przywołuje z jednej strony kontekst Zoli4 i Zapol-
skiej, z innej Prusa. Historia rodowa Drygałów przypomina bowiem (zbyt mocno) 
historię naturalną jednej rodziny. Tym bardziej, że pokazaną „w walce” (a prze-
śmiewczość tylko ją uwyraźnia), stąd przywołanie Zolowskiej formuły zapisa-
nej i uobecnionej na przykładzie cyklu rodziny Rougon-Macquartów jest zasadne. 
Kategoria walki o byt dotyczyć ma jednak całego rodu człowieczego, ale ta uni-
wersalizacja wydaje się przez Świętochowskiego stosowana celowo jako uspójnia-
jąca jakość, która ma ujawnić realizowalność stopni hierarchii (form tej hierarchii) 
w ewolucji (ale też przede wszystkim „po stopniach kariery”).

Od pierwszych scen Drygałów narzucają się podobieństwa z Lalką	Prusa. Wydaje 
mi się, że refleksy lektury Lalki są tu zamierzone, chociaż nie można mówić o bez-
pośredniej i jednoznacznej paraleli. Określiłbym ten rodzaj podobieństwa (aluzji 
literackiej) jako podstawę do wykorzystania znanych i czytelnych wzorów biog-
raficznych bohaterów. Oto kupiec Salezy Drygał odziedzicza majątek obłąkanej 
wdowy, z którą ponadto nie ma dzieci (a która smaruje się – podobnie jak Małgo-
rzata Mincel specyfikiem odmładzającym ciało – olejem po 30 rubli); uwypukla 
się arystokratyczność rodziny niemającej nic wspólnego z „formą” dobrego tonu; 
Jacek czyta „Kurier” [Powszechny] i przyjmuje „poufnych” interesantów w gabine-
cie, szczególnie Żydów (stereotypowe przedstawienie Srula Paskudnika – „począt-
kową przemianę oryginalnego Żyda na podrobionego Europejczyka” o wyrazistych 
cechach fizjologicznych); handel z Żydami). 

Można powiedzieć, że ta prześmiewcza i komediancka forma opowieści, obnaża-
jąca mechanizmy relacji i funkcjonowania w świecie „wychodzącym z formy” (żeby 
posłużyć się Hamletowską adekwatną metaforą), służy rozpoznawaniu pozers twa, 
blichtru, obłudy, pustych rytuałów (nic nieznaczący rytuał śpiewania przed zebra-
niem „Boże, coś Polskę”), bezpłodnych rozpraw i sporów dokonujących się w spo-
łeczeństwie mieszczańskiego „ciepełka”. 

Okazuje się, że „drygalstwo” (250) – staje się stygmatyczną kategorią tożsa mości, 
ale samoidentyfikacja jest doświadczeniem negatywnym, wstydliwym i niepożąda-
nym, skoro dewizą całego tekstu jest formuła: „Świat chce być oszukiwany” (33). 
Ciekawe, że już w 1888 roku na łamach „Prawdy” Świętochowski,  poddając krytyce 

4 Jest to tym bardziej ciekawe, jeśli uwzględnić formułę „fresku społecznego”, o której pisałem 
– za Ewą Paczoską – w poprzednim rozdziale. 
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mieszczaństwo, posługuje się formułą „drygającego mieszczaństwa”5. Obok dulsz-
czyzny, bałucczyzny, połaniecczyzny, podfilipszczyzny, na które wskazuje w swym 
studium o tożsamości bohatera współczesnej prozy Ewa Ihnatowicz, to właśnie 
„drygalstwo” w wersji Świętochowskiego można by potraktować jako indywidu-
alną realizację określenia filistra, która oczywiście w ogóle nie znalazła zastosowa-
nia w idiolekcie ówczesnym, ani obecnym. Badaczka pisze:

Polacy przełomu wieków posługiwali się aż czterema związanymi z literaturą okreś-
leniami filisterstwa. Te sygnatury to dulszczyzna, bałucczyzna, połaniecczyzna i pod-
filipszczyzna (do dziś w polskim kodzie przetrwał tylko pierwszy)6. 

Świętochowski okazuje się rozpoznawać matryce kołtuństwa, fałszu, kłamstwa, 
hipokryzji i pozornej religijności rytuału. W tym kontekście nie dziwi motto: „Kłams-
two jest wyrazem szlachetnych pragnień człowieka, a szczerość – objawem jego 
bezwstydu.” (J. Ospat). Buduje powieściopisarz swą przestrzeń tekstową z gotowych 
klisz, matryc kulturowych zobrazowanych w języku, które dzięki stereotypowi fun-
dują widzenie i doświadczanie świata. Całe przedsięwzięcie związane z uroczys-
tością i przyjęciem gości już w jego początkach jest obliczone na kształtujące się 
gestem i konwencjonalnością komunikacyjną rytuały: 

Po przywitaniach i krótkiej wymianie pustych słów, całe towarzystwo zasiadło do 
stołu. (11)

Świętochowski obnaża formę świętowania rodzinnej uroczystości, która staje się 
przyczyną do wygłoszenia oracji pochwalnej – mającej sens tylko dzięki zamieszcze-
niu sprawozdania z jej przebiegu w lokalnej prasie (za które trzeba sowicie zapła-
cić). Dlatego Jacek Drygał podaje nazwy kolejnych pozornie zaszczytnych insty-
tucji społecznych, w których działa, nie wymieniając żadnej charytatywnej. Oracja 
kończy się bezzasadnymi sentencjami łacińskimi i podkreśleniem wyrazów „gest, 
kontakt”. Nieumiejętne wykorzystanie łacińskich maksym, śmieszność stosowania 
formuł mędrców starożytnych, pozorowanie konstrukcji tekstu (z której wynika rów-
nież pozorna niewiedza co do fabryki „Aurory” i statusu robotników) na wzniosłą 
laudację, wzmocnione poprzez przeniesienie prawideł kupieckich (kapitalistycznych) 
do praw rynku prasowego (2% rabatu po zapłaceniu gotówką całości) potwierdza 
tylko ograniczoność mieszczańskiego horyzontu. Wykorzystanie struktury makaroni-
zowanej oracji, upozorowanej na erudycyjną i pełną odwołań kulturowych, zdradza 
ponadto pseudouczoność: 

Robotnikom mojej fabryki powtarzałem niezmordowanie, że pokorne cielę dwie matki 
ssie; włościanom mojego folwarku, że chłop „miał złoty róg a został mu tylko sznur”; 
do ogółu zaś wołałem z głębi duszy Hannibal	ante	portas. (20) 

5 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], „Prawda” 1888, nr 5. Cyt. za: Lv, t. 1, s. 646.
6 E. Ihnatowicz, Bohaterowie	polskiej	prozy	współczesnej	1864–1914.	Artyści,	twórcy, Warszawa 

1999, s. 130. 
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Od początku wiadomo, że formy komunikacji rodzinnej są tu mocno skompli-
kowane. Fikcjonalność relacji, sztuczność gestów i formuł, którymi się operuje 
zdradzają pęknięcie portretu rodzinnego. Pierwszym rozsadnikiem komunikacyjnej 
rzekomej spójni jest podjęty w rozmowie przy stole (na forum rodzinnym) problem 
kazirodztwa. Przywołanie powoduje rwanie się struktury zdań: 

Uderzywszy też kilkakrotnie nożem w szklankę, powstał i przemówił podniesionym 
głosem, łamiąc powoli zdania na wyrazy, a wyrazy na zgłoski. (19) 

Ale cel przemówienia ojca, rozpoczynającego się od obrazu czuwającej nad 
losami świata Opatrzności, wobec której przedłużył „prawowity ród Drygałów” (20), 
to wykorzystanie owej struktury makaronizowanej oracji, którą wypełniają wzno-
szone toasty na cześć Polski, oczywiście pochwalane przez księdza, ale też wtręty 
innych domowników. Jedna z córek informuje o związku z Maczugiem, którego 
nazywa: „mój prawie mąż” (23). Wzburzenie ojca i reakcja księdza dobitnie ujawniają 
potrzebę zachowania pozorów: „naprzód powinna być rzecz, a potem jej forma” 
(23), co zostaje objaśnione jako: fakt małżeństwa i następnie jego  uprawnienie. 
Prześ miewczy i obrazoburczy tylko z pozoru gest związania rąk młodych ręczni-
kiem, korzystających z obecności księdza, ma na celu przeciwstawienie się rytu-
ałowi „formalnego związania rąk” (24) w kościele przed Bogiem. Ten teatr rodzin-
nej formy ulega rozpadowi. Wychodzi z formy. Rodzinność staje się  więzieniem. 
Przywołanie metafory szekspirowskiej tylko potwierdza ten stan rzeczy:

– Coś się popsuło w państwie duńskim – jak mówi mędrzec. Moi drodzy, nie będę 
pokazywał wam wielkiej rany, jaka rozwarła się w sercach naszych, nie będę mie-
rzył tej głębokiej przepaści, nad którą stanęła nasza córka, a wasza siostra. Lasciate 
ogni	speranza. Sprawcą naszego bólu i jej nieszczęścia jest człowiek przeklętej rasy, 
ohydnej religii, wróg naszego narodu i naszego Boga, przybłęda i wichrzyciel. (39)

Młodszy syn Cyriak spostrzega jednak iluzoryczność trwałości rodzinnych więzi 
opakowaną w etykiety, śmieszność pozorowania konieczności małżeństwa, nazy-
wając całą tę sytuację „rodzinno-chrześcijańsko-żydowsko-radykalnym bigosikiem” 
(40). Polikarp – przypomina ojcu o powinności rozdziału majątku różnicującego 
dzieci „czyste i skażone” (41). Maczug, w rozmowie z Jackiem, ujawniając, że jest 
przeciwnikiem małżeństwa religijnego i nie zmieni żydowskiego wyznania na żadne 
inne, podkreśla przede wszystkim, że społeczeństwo nowoczesne jest dla niego 
próchniejącą formą, z którą należy walczyć: 

Nie jestem ani Polakiem, ani Francuzem, ani Niemcem, lecz obywatelem świata. Po 
wtóre, pojęcia i zasady, które jakakolwiek gromada burżuazyjna ustaliła jako reguły 
postępowania, nic a nic mnie nie obchodzą, jeżeli nie są zgodne z moim przekona-
niem. Gdybym miał je szanować, to musiałbym nie tylko dopełnić wszystkich for-
malności religijnych i prawnych związku małżeńskiego, ale również nie powstawać 
i nie burzyć władzy, własności, wyzysku pracy najemnej, spadków, militaryzmu 
i innych pierwiastków próchna walącej się budy, zwanej społeczeństwem nowo-
czesnym. (43)
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Podtytułowy (kwalifikujący) „ucieszny” charakter mają rozmowy domowników 
(anegdota egzaminacyjna z katechizmu u proboszcza o definicji duszy – białej kobiety 
wybiegającej nocą z plebanii; dyskusja matki z Jolantą – o korzystaniu z uciech życia, 
Polikarpa o pozornej cnocie kobiet, zręczne manipulacje słowne księdza o powin-
nościach kapłańskich). Świętochowski nieustannie w swych zapisach (począwszy 
od obrazków – na Twince kończąc) pokazuje konieczność zmiany tożsamości poprzez 
zmianę sygnatury przynależnościowej (rodu). Temu poświęcona jest rozmowa Jacka – 
posiadacza „skarbika prawd niewzruszonych” (58) z Cyriakiem o możliwości zmiany 
(poprawy) nazwiska. Tyle że nie wynika ona ze świadomości narosłej przez lata nie-
uczciwości i hipokryzji, która je plami, ale z czysto estetycznych względów:

– Czy tobie się zdaje, że nazwisko można tak zmienić jak kapelusz? Ono jest utrwa-
lone w metrykach, wszelkich aktach, paszportach, meldunkach, nie mówiąc o pamięci 
ludzkiej. […]
– Bynajmniej. Niech sobie pozostanie do końca świata w tych dokumentach, tylko 
niech zginie w ustach ludzkich. (61)

Zmiana sygnatury nie ma sensu, bo – wedle wskazówek ojca – początek każdej 
rodziny ginie w pomroce dziejów, „ten łańcuch pokoleń sięga do Adama i Ewy” 
(63). W konwencji śmiechu mówi się o imieniu własnym – „On Drygał, a ona Pisz-
czała” i „Hiacynthe Boule de Regal” (62). Ale syn chce dokonać tej zmiany, by 
narodzić się na nowo. Przykrywanie bezsensownych teorii ojca autorytetem Boga 
i powoływanie się na wolę Boską, ośmiesza tylko istotę ojcostwa. Postawa wiecz-
nego poszukiwania form dla absurdalnej realizacji własnych pragnień przez Cyriaka 
ośmiesza istotę jakiejkolwiek możliwości uczestnictwa we wspólnocie:

Naturalnie, duch tak plastyczny, tak niestężały, prawie płynny, nieznający nawet naj-
prostszych momentów spokoju, drażniony ustawicznie widokiem powszechnego sta-
rzenia się, musiał wyrazić się w jakimś tworze społecznym. Dzięki też jego [Cyriaka 
– dop. mój – D.M.O.] inicjatywie i staraniom powstało „Towarzystwo ostatniego 
krzyku” (du dernier cri), którego celem miało być – jak głosiła przysięga: „niezmor-
dowane dążenie w wielkich skokach naprzód, wynajdywanie coraz nowych form 
życia, odkrywanie coraz nowych prawd i uczuć, słowem przerabianie rzeczywistości 
jednostajnej na urozmaiconą. (67–68)

Członkowie towarzystwa, wyznawcy napisanej na beczułce hedonistycznej 
dewizy: „Świat jest grzybem: przez dziś rośnie, a przez jutro robaczywieje” (69) 
nieświadomie obnażają tylko absurdalność istoty towarzystwa uprawiającego kult dla 
zapałki (71)7. Świętochowski w iście groteskowym gorsecie ironicznie ujawnia także 

7 Feldman pisał: „Satyra ta zgrzytem jest bezsiły na widok skutków, jakie przyniosła propaganda 
własnej młodości – na widok mieszczaństwa tudzież na widok drugiej młodości z nową pieśnią wcho-
dzącej w życie. Literatury, malarstwa, kultury polskiej ostatnia faza – Młoda Polska z Wyspiańskim 
na czele – przedstawiona tutaj jako „Towarzystwo Ostatniego Krzyku”, z nienawiścią zażartą 
a jałową, niezdolną do stworzenia bodaj karykatury krwią żywą pulsującej, pozbawioną nawet 
wytworności słowa dawnego Wł. Okońskiego.” W. Feldman, Współczesna	 literatura	 polska…, 
dz. cyt., s. 112. 
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absurdalność jakiejkolwiek formy stowarzyszeń, towarzystw i ich bezsensowność, 
jałowość i niewiele znaczące funkcje, które te sobie wyznaczają. Istnieje bowiem 
w „Towarzystwie ostatniego krzyku” (zapis według oryginału) osobna sekcja tube-
roryzmu (założona pod wpływem przekonania, że najciekawszy jest świat woni):

Chodzi więc o to, ażeby nosowi ludzkiemu przywrócić jego czułość, rozszerzając 
tym sposobem granice przyjemności, ale i poznania. (72)

Członkowie ci nie używają nazwisk ojców, tylko tytułują się imieniem włas nym 
i imieniem matki (73). Postulują (Jan) zniesienie trudu egzaminów wynikających 
z nieodsłaniania swego wnętrza, prowadzą absurdalną dysputę (Stefan) nad prze-
kształceniami szyku literatury ze względu na zmiany w alfabecie, toczą dyskusję 
dotyczącą prawideł malarstwa, sensowności wyobrażenia, kompozycji dzieła sztuki 
i przekładalności sztuk:

poezja jest taką samą sztuką, jak malarstwo, i ponieważ słowa są w niej tym, czym 
tam barwy, z równą przeto racją należy wypędzić sens z poezji. Ona nie jest źród-
łem prawd, nie ma za zadanie wyrażać myśli zrozumiałych i obrazów jasnych, dość 
gdy wywoła nastrój. Prąd elektryczny także nie jest dla nas zrozumiały, a jednakże 
wprowadza w nas zmiany fizyczne i duchowe. Tak samo poezja. Shakespeare’ów, 
Goethe’ów, Mickiewiczów powinniśmy już zamknąć w archiwum; przyszłość, a wła-
ściwie nawet teraźniejszość należy do wieszczów tajemniczych. Ład logiczny jest 
zbyteczną, nudną i krępującą pedanterią; dość gdy zachowamy – i to nie bezwzględnie 
– ład geometryczny. Przede wszystkim zaś – jeśli nie wyłącznie – w poezji panować 
ma mrok, co najwyżej – pół światło, nigdy zaś – dokuczliwa jasność. (74–75)

Dyskursywny passus o roli, powinnościach, formie i znaczeniu poezji odpowiada 
przecież toczącej się na przełomie wieków i na początku XX wieku dyskusji nad 
kształtem poezji, zmianami paradygmatów poetyckich, możliwościami języka, jego 
potencją, choć – należy to pokreślić – Świętochowski jest nastawiony sceptycznie 
do nowej sztuki i jako krytyk literacki pokazuje jej słabość. Ponadto iście traktatowy 
wykład roli i charakteru poezji służy naświetleniu powinności twórczych poety oraz 
języków i narzędzi, jakimi poezja ma się posługiwać. Ciekawe jest w tym kontek-
ście wyzyskanie możliwości i przekładalności narzędzi sztuki w celu zobrazowania 
jej wielopoziomowości i wielowymiarowości. Technika kolażu czy przekładu inter-
semiotycznego, jaką tu się postuluje – może być uznana za ważny głos w dyskusji 
nad możliwościami opisania narzędzi sztuki:

należy pójść dalej: usunąć z malarstwa i poezji nie tylko sens, ale także farby i wyrazy. 
Obraz jest kombinacją plam barwnych, które nakładamy za pomocą maści olejnych. 
Czy nie byłoby piękniej i dla sztuki godniej, gdyby te plamy rzucone były na płótno 
za pomocą szkieł, odpowiednio łamiących i rozszczepiających światło? Artysta dałby 
tylko formułę ustawienia tych przyrządów, którymi każdy mógłby wywołać pożądany 
obraz. Toż samo działoby się z poezją. Zamiast wyrazów z treścią określoną można 
by używać dźwięków nieokreślonych, a budzących pożądane uczucia. (76)
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Świętochowskiego rozpoznanie głosów postulujących zmiany form wyraża-
nia (zamianę formy z jednego rejestru znaczeniowego w inny) ujawnia również, 
dzięki tym traktatowym wywodom – niewyrażoną w osobnym traktacie poetyckim, 
kpinę z klisz językowych, stosowania bezsensownych neologizmów i zdobniczych 
„izmów”8 młodopolskiego poezjowania, które nie ma na celu wydobycia myśli i to 
jest podstawowy ironiczny przytyk (kpina z przybyszewszczyzny, ale przede wszyst-
kim z poezji w stylu choćby Wolskiego, wczesnego Tetmajera, wczesnego Leśmiana, 
Zawistowskiej):

ażeby poezja mogła się obyć bez wyrazów, ale usunąwszy z niej sens, należy go 
zastąpić głębią. Niech ona będzie szczytową, bezdenną, przepaścistą, otchłanną, 
pochłoną, zamroczną, zawrotną, wyziewną, wypróżną, wyrzutną. Myśl jest zawsze 
płytka i niepewna, uczucie zawsze głębokie i pewne: otóż poezja powinna wyzuć 
się z wszelkiej myśli i pogrążyć się tylko w uczuciu. Wtedy będzie tonią wszech-
bytu i wszechniebytu, wszechbólu i wszechradości, wszechpamiętania i wszechzapo-
mnienia, wszechżycia i wszechśmierci. Dla dusz lotnych i chwytnych żadna tajem-
nica nie jest zagadką, lecz rozumieniem. Toteż poezja powinna ciągle leżeć na łonie 
tajemnicy i ssać jej wezbraną pierś. (77)

Pojawia się tu projekt języka nowego, synestezyjnego, jak z Samogłosek Rim-
bauda. Świętochowski w swej powieści ujawnia bowiem efekty przemian sztuki i kon-
wencji literackich przełomu wieków, które określiły światopogląd modernistycznej 
wspólnoty myśli. Podsumowuje tę dyskusję i stara się ujawnić jej zróżnicowa-
nie i zasadność, a także podkreśla znaczenie swoistego modernistycznego zwrotu 
w języku. Największy zarzut bohaterowie jego Drygałów	stawiają tym, którzy zuży-
wają słowo, powodując, że traci swoje znaczenie, jest nieuświadomioną konstrukcją 
znaku mówionego czy pisanego, a zamiast nośności znaczenia, okazuje się skon-
wencjonalizowanym elementem z rejestru słownika:

– Zdaje mi się – rzekł blondyn, uczesany w dwa stojące rogi – że my, to jest cała 
ludzkość, słowo, utrwalone na papierze, zubożamy bezpotrzebnie, nie uwidocznia-
jąc środkami technicznymi jego ważnych odcieni. […] Bo czyż to nie jest grubym 
niedbalstwem, że my, zarówno w druku, jak w piśmie, wszystkie wyrazy oznaczamy 
jednobarwną farbą i atramentem. […] Już jeżeli mamy dla całego języka używać tylko 

8 Niebezpieczeństwo „izmów” podkreśla się również w pozorowanej rozmowie między bliskimi, 
ujawniającej paradoksalność i nieadekwatność formuł, nieznajomość jakiejkolwiek reguły (nie tylko 
gramatycznej) towarzyskiej i brak obycia kulturowego: 

„Ale denerwują mnie zawsze w polskim wyrazy zakończone na „izm”. Nigdy bowiem nie mogę 
ich dokładnie zrozumieć, a zawsze, dopóki ich nie pojmę, wydają mi się niebezpieczne. Socjalizm, 
komunizm, masonizm, altruizm… wszystko to są brzmienia słowne. 

– A chrześcijanizm?
– Każda reguła gramatyczna ma wyjątki. Ale mnie chodzi o co innego: powiedz mi, kochanie, 

co znaczy wyraz „snobizm”. Użyłem go kilkakrotnie, ale nie jestem pewien, czy właściwie.” (145)
Warto dodać, że już na łamach „Prawdy” pisał Świętochowski o zjawisku i konsekwencjach 

„izmów” w literaturze. Zob. Poseł Prawdy [A. Świętochowski], „Prawda” 1888, nr 4. Cyt. za: Lv, 
t. 1, s. 640. 
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24 głoski, to przynajmniej odróżniajmy wyrazy za pomocą kolorów! O ileż silniejsze 
i rozmaitsze wrażenia sprawiałby wiersz, gdybyśmy: s t a r y napisali – naturalnie, 
potem odpowiednio wydrukowali – atramentem szarym, l e w – rdzawym, w l a z ł – 
szarym, p o d k r z e w – zielonym itd. Nawet dla oka byłaby ta wielobarwność bar-
dzo przyjemna, a dla uczucia ogromnie podniecająca. […] Zadaniem techniki jest 
go wcielić w życie, uczynić wykonalnym. (78)

Świętochowski wydobywa również w Drygałach, tej wielopłaszczyznowej 
w swym potencjale, choć słabo napisanej powieści, także pokłosie lektury nie-
tzscheańskiej, zastosowane do prawideł języka, by pokazać jak filologia staje się 
filozofią. Bezpośrednie wskazanie na postać Nietzschego (79) okazuje się celowym 
przywołaniem wizerunku filozofa-wędrowca i jego formuły „przewartościowania 
wartości”. I chociaż Świętochowski w tym przywołaniu nie jest wolny od prześ-
miewczości i ironii takiego zastosowania formuły nietzscheańskiej, to nie zmienia 
to faktu, że dzięki rozpoznaniom autora Poza	dobrem	i	złem możliwa jest ponowna 
próba odzyskiwania sensu znaczeń. Ujawnia tu tym samym, jak łatwo wysokie 
dylematy etyczne Nietzschego można przerobić na filisterską papkę, na masowy 
odbiór (w wersji: lektura Nietzschego jako biblia	pauperum). Próba odzyskiwania 
znaczeń, mająca na celu przewartościowanie wartości: kategorii, pojęć, słów, jest 
jednak konieczna w ciągłym poddawaniu podejrzliwemu oglądowi rzeczywistości 
obecnej. By słownik wartości pozbył się kulturowej kumulacji znaczeń, narosłej ste-
reotypowej formy skojarzeń. By można było dzięki swoistej rewolucji w dziedzinie 
języka (związanej z rewolucją etyczną) wracać do porządku przedustawnego, ety-
mologicznego – który dzięki pierwotnemu charakterowi wskazuje źródła i pokłady 
niezachwianych znaczeń. Wreszcie – by myśl chwytać w jej ruchu, w ciągłej zmia-
nie, w naświetleniu i perspektywie kalejdoskopu (sugerującego nie tyle miraż i nie-
ustanną dekonstrukcję elementów, ile możliwość absorpcji poszczególnych elemen-
tów i kumulatywnie różnicującego procesu skojarzeń, a przez to procesu myśli). 
Ciągła zmiana form musi się dokonywać, by możliwy był ruch sensu i odradzające 
się nowe konstytuowanie znaczeń, zastępowanie jednym innymi:

A naprzód zacząć od przewartościowania wszystkich wartości. Powtarzam: wszyst-
kich! Przed żadną się nie cofnąć i żadnej nie ominąć. Częściowo zrobił to już Nie-
tzsche, ale nie ogarnął całego obszaru życia i myśli, a przy tym dokonał tej pracy 
tak dawno, że jego wartościowanie trzeba na nowo przewartościować. Ogół ludzki, 
jak rój pszczół, wyrabia sobie dla swego życia komórki plastrowe stałej wielko-
ści i formy, w które wtłacza wszelkie zjawiska. Te komórki muszą być co pewien 
czas niszczone i zastąpione innymi. Obecna wiedza nasza tkwi w tak zwanych pra-
wach przyrodniczych, słusznych i wystarczających dla pewnego czasu, po którym 
przestają obowiązywać. Nic nie jest wieczne, a dlaczego np. ma być nieśmiertelnym 
pewnikiem prawo ciążenia lub zachowania energii? Wszystkie te wiekuiste pewniki 
i niewzruszone prawdy trzeba poddać rewizji i przestarzałe usunąć, a nowe wpro-
wadzić. (79)
– Ciągłe i wszechstronne przewartościowywanie wartości jest istotą postępu – mówił 
niewzruszony tą uwagą reformator, podnosząc coraz wyżej głos. (79–80)
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Elementem przewartościowywania wartości jest również krytyka wszelkiej 
formy fetyszyzowania rzeczywistości i wyobrażeń. Świadomość nieustannego obco-
wania wśród fetyszów (skostniałych znaczeń) skłania do ich odbrązawiania, ale 
i do ponownego odkrycia znaczenia choćby panteonu literackiego. Refleksja nad kul-
turową formą fantomatycznego i często pustego dziedzictwa tożsamościowego ujaw-
nia nieumiejętność twórczego dialogowania z kulturą. Wykazuje ponadto, jak trakto-
wać postszlachecką matrycę odniesień, której nie sposób się wyzbyć, a która określa 
przecież nadal charakter myślenia o narodowej wspólnotowości – jakże powierz-
chownej. Ten typ refleksji Świętochowskiego jest niezwykle zbieżny z rozpoznaniami 
Brzozowskiego z Legendy	Młodej	Polski. Podobieństwo myśli dotyczy charakteru  
polskiej prowincjonalności, szlacheckiego komponentu mentalnego scalającego zlepki 
mitomańskiego przekonania o wielkości, wreszcie – „Polski zdziecinniałej”9:

Czy powinniśmy np. dłużej tolerować obecną hierarchię w literaturze? Oczyśćmy 
kult społeczeństwa z gipsowych bałwanów, którym kadzielnicami poutrącano nosy 
i uszy. Wstyd to wielki, ażeby czci używał taki Sienkiewicz, Budda klero-szlachecki, 
który jak złożył ręce na brzuchu i uśmiechnął się przed 40 laty, tak pozostaje dotąd; 
ażeby miał znaczenie taki Prus, który wyrabia sandwicze z rozumu, użyteczności 
i wzniosłości, lub taki Świętochowski, który wisi jak lodowaty sopel u naszej strze-
chy. Gdybyśmy dotąd zachowali tę samą miarę, jaką stosowano do Mickiewicza, 
Wyspiański byłby uznany za wywabiacza tragicznych niedorzeczności; przy nowej 
– on jest mistrzem, a Mickiewicz miernym strugaczem rymów. […] Umysł prawdzi-
wie wielki powinien być hipnotyzerem tłumu i wmawiać w niego rzeczy najmniej 
prawdopodobne, ażeby przez to okazać swą siłę. 
– Zgadzam się najzupełniej z poprzednim mówcą – rzekł młodzieniec z kołnierzem 
u koszuli wysokim do połowy uszu – że przewartościowywanie jest głównym zada-
niem żywotnego społeczeństwa, a stąd i naszego Towarzystwa. […] Naturalnie, spara-
liżowane myślowo pisma, wyśmieją mnie, ale mam nadzieję, że po moim wykładzie 
wyższe duchy rozniosą chwałę tej skromnej karty, a za kilka lat będzie ona zaliczona 
do arcydzieł malarstwa. Oto jest przewartościowywanie wartości. 
– Najpilniejszym według mnie jest przewartościowanie w wychowaniu – odezwał 
się młodzieniec z kołnierzem u koszuli zwiniętą w trąbkę… (81)

Postulat tworzenia nowych wartości musi się opierać na doświadczeniu nowych 
przeżyć. Okazuje się jednak w tej perspektywie, że cmentarze i krematoria to prze-
żytki kultury. Hedonizm i utopia przyszłości przeraża skutkami przepowiedni doty-
czącymi znamion i charakteru postępu cywilizacyjnego, grożącego nieuniknioną 
dehumanizacją:

9 Zob. S. Brzozowski, Legenda	Młodej	Polski.	Studia	o	 strukturze	duszy	kulturalnej, Lwów 
1910 [reprint], zwł. rozdz. III (Polska	zdziecinniała), s. 57–102 oraz rozdz. IV (Mity	 i	 legendy), 
s. 105–145. W rozdziale III, poddając refleksji znaczenie „kościoła milusińskich”, powierzchowność 
myślenia Sienkiewicza, usypiającego naród, jałowość okołoszlacheckiej tkanki dyskursu jego po -
wieści historycznych, pisał w związku z jego Rodziną	Połanieckich: „Niepotrzebnymi stały się 
wszystkie skomplikowane myśli, niezrozumiałymi zbyt potężne uczucia; wszystko przykrojone 
zostało do miary dominującego, zasadniczego faktu.” (s. 96). 
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ludzkość zreformuje magazyn swych ciał, ale nie za pomocą naczyń ze spirytusem, 
które mogą tylko wyjątkowo służyć dla budzenia nastrojów. Nasi odlegli potomkowie 
zredukują chemicznie zmarłych w kruszynki żelaza lub wapnia, tak, że będą mogli 
nosić w piersiach kilka pokoleń. (84)

Świętochowski uruchamia tu także dyskusję nad wzajemną relacją między teks tem 
polskim a tekstem żydowskim10. Oczywiście – począwszy od lat siedemdziesiątych 
XIX wieku – intensywnie rozpoznaje międzykulturowe znaki tożsamości. Święto-
chowski w newralgicznym dla kwestii żydowskiej roku 1881 (roku „Judenhecy” 
i nagonki na Żydów, o której napisze później Adolf Dygasiński w swej powieści) 
na łamach „Prawdy” w Przypomnianym	obowiązku postulował wyraźnie, by zwró-
cić uwagę na formy zachowania obecnej prasy polskiej i w ogóle ludności polskiej 
wobec Żydów. Jawne animozje i niechęć prasy przyczyniają się bowiem do krystali-
zacji niechęci. Chociaż – co ważne – w kontekście fanatyzmu wobec Żydów w Cesar-
stwie podkreślał, że na naszym gruncie nie spotyka się napadów na karczmy żydow-
skie (jak to ma miejsce w Cesarstwie, gdzie burzone są całe izraelskie dzielnice). 
Zdaniem Świętochowskiego, taka godność zachowania zależy nie od po porządku 
publicznego, ale od charakteru narodowego (którego wyróżnikiem jest umiejętność 
panowania nad popędami zbiorowymi i niechęć wobec satysfakcji z okrucieństwa 
wobec narodu żydowskiego). Generalizuje Świętochowski tutaj swoje diagnozy 
i stwierdza, że prasa polska definitywnie potępia napaść na Żydów, a polski obszar 
kulturowy określa jako skrzydło tolerancji, cywilizacji, szanujące ludzkie prawa. Jest 
świadomy, że choć chrześcijańsko-słowiański ogół nie lubi Żydów, to zachowuje 
się jednak szlachetnie. Oczywiście Świętochowski doprecyzowuje zakres pojęciowy 
podmiotu swoich analiz. Dobitnie stwierdza, niewolny jednak od stereotypowego 
i fizjonomicznego w obrazowaniu profilu wypowiedzi, że kwestia wskazywana przez 
niego, nie dotyczy ludzi, którzy w aktach stanu cywilnego figurują jako wyznawcy 
starego zakonu – życiem i dążeniami potwierdzający polskość, spełniający wzglę-
dem kraju swoją powinność. Ci nie stanowią bowiem – zdaniem Świętochowskiego 
– bohaterów „kwestii żydowskiej”. Chodzi przede wszystkim o Żydów właściwych, 
którzy nazwani zostaną „ciemną azjatycką masą”, „która używa obcego języka, rzą-
dzi się odmiennymi obyczajami, przyrasta do pnia narodowego o tyle tylko, o ile 
z niego soki żywotne ssać potrzebuje”11. Wskazuje na moralne i materialne efekty 
spolszczenia Żydów, konieczność rozbratu dwóch żywiołów, swoiste „wyosobnie-
nie”. Kategorycznie jednak kończy swoje rozważania (dotyczące roli przewodni-
ków wśród Polaków wobec ludności żydowskiej), dotyczące nieistnienia instytucji, 
które powołane byłyby w celu niwelowania różnic kulturowych, wreszcie nieist-
nienia „środków” i narzędzi oświecenia (książek, pism, szkół), które podtrzymują 
odrębność i budują „most przejściowy” trudny do przebycia:

10 W cytowanych fragmentach Drygałów będę się konsekwentnie (dla jasności) posługiwał 
pisownią wielką literą – odnoszącą się do Żydów. Traktuję rzeczownik własny jako określenie 
narodu, nie religii. Świętochowski tego nie rozgranicza i jest niekonsekwentny. 

11  A.S. [A. Świętochowski], Przypomniany	obowiązek, „Prawda” 1881, nr 21, s. 241.
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Według naszego przekonania kwestię żydowską u nas rozwiązać może radykalnie 
i szybko tylko szereg aktów prawodawczych, znoszących wszystkie bezwarunkowo 
instytucje autonomii starozakonnej i zmuszających ludność żydowską do kształcenia się 
i działania w instytucjach wspólnych. […] Dopóki zaś Żydzi mają u nas swoje pisma, 
swoje szkoły, swoje	 stowarzyszenia, dopóki im nic nie przeszkadza się wyosabniać, 
a ludności polskiej wszystko przeszkadza temu wyosabnianiu zapobiec, dopóki o zjed-
noczeniu się nie może być mowy. Izraelici są u nas poniewierani, prześladowani oby-
czajowo, ale jednocześnie uprzywilejowani, wywyższeni, obdarowani społecznie12.

W kolejnym numerze „Prawdy” (1881, nr 22) na łamach Liberum	veto podnosi 
jeszcze kwestię żydowską przy okazji obserwacji i działania Towarzystw Dobroczyn-
ności (na które fundusze zbiera Prus) oraz kas pożyczkowych dla rzemieślników. 
Uważa, że obecne myślenie narodu winno skupiać się na tej kwestii tym bardziej, bo 
to właśnie z kieszeni niechrześcijańskich płyną składki na kasę dla  rzemieślników. 
To Żydzi potrafią nie tyle wyzyskiwać „lud roboczy”, ile hojnie go wspierać. Finalne 
wystosowanie apelu do gminy żydowskiej, by ta wystąpiła do władzy z prośbą 
o zniesienie „warsztatów fanatyzmu i nadanie jej praw umysłowego  reformowania”13 
przemyślenie wieńczy felieton Świętochowskiego. 

Tematykę żydowską na łamach „Prawdy” w 1881 roku dopełnia napisany w kate-
gorycznym i krytycznym tonie felieton (bez podpisu) Żyd	w	karczmie	i	Żyd	w	szkole. 
Przywołanie stanowiska z Przestróg	Staszica i odwołanie do postulowanej przez 
Czackiego sprawy w Komisji Skarbu w związku o osobnością szkółek żydowskich, 
potrzebne jest Świętochowskiemu, by podyskutować o dopuszczeniu Żydów do han-
dlu wódką, przebiegłości i podstępom, do których się odwołują, bowiem, nie mając 
prawa utrzymywania szynków po wsiach, utrzymują je pod imieniem włościan14. 
Autorytet oświeceniowych mężów służy do tego, by ratunku w przeciwdziałaniu 
takiemu myśleniu szukać w oświacie, dlatego dyskutowana sprawa społeczna wie-
dzie od karczmy do szkoły. Ten komponent wydaje się ważny z perspektywy roku 
książkowego wydania Drygałów	– 1915. Już w 1877 roku pisze w Żydowskim	złocie, 
by nie izolować się od wolnomyślnych, „ukształconych” Żydów15, którzy pomnażają 
kapitał (także myślowy, intelektualny), stąd konieczność asymilacji:

Uczony Żyd nasz jest prawie zawsze człowiekiem, który najśmielszą myśl zrozumie 
i szczerze jej przyklaśnie. Inteligentny nasz Żyd wie, ale to tylko, że niepodległość 
myśli jest stosowną zawsze!16

Negatywne i stereotypowe określenia odnoszące się do Żydów nie narodziły się 
przecież, zdaniem Świętochowskiego, w Judei (jak napisze w Niezbytecznym	komen
tarzu17 w „Prawdzie” w 1883 roku):

12 Tamże, s. 242.
13 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Lv, „Prawda” 1881, nr 22, s. 262.
14 A. Świętochowski, Żyd	w	karczmie	i	Żyd	w	szkole, „Prawda” 1881, nr 48, s. 565–566, bez 

podpisu. 
15 A. Świętochowski, Żydowskie	złoto, „PT” 1877, nr 48, s. 552, bez podpisu. 
16 Tamże, s. 551. 
17 A. Świętochowski, Niezbyteczny	komentarz, „Prawda” 1883, nr 44, s. 524–525.
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Warszawa za przykładem miast zagranicznych urządza sobie turniej szachowy, który 
ma się odbyć niezawodnie, jeżeli go nie zerwą rzezimieszkowie, wypróżniwszy kie-
szenie zapatrzonych w szachownice graczów18.

Jak zauważa Grażyna Borkowska, zmianę stanowiska w kwestii żydowskiej 
sygnalizuje artykuł Antysemityzm (1897), w którym Świętochowski krytycznie odnosi 
się do idei syjonistycznych i powoli przechodzi na stronę antysemicką (Zżydziały	
postęp, 1909), by w końcu na łamach prasy prawicowej jeszcze bardziej zaostrzyć 
swoje stanowisko19. Choć sam Świętochowski deklaratywnie pisze w Antysemity
zmie, że jest równie daleki od antysemityzmu, jak i ultramontanizmu czy fetyszyz-
 mu oraz uważa, że gdyby publicznie potępił Żydów, zostałby zhańbiony. Wskazuje 
i podkreśla wyraźnie, że przyjaciele i znajomi Żydzi nie odmawiali mu swej pomocy, 
działając bez szukania gratyfikacji, „chęci popisu i bez nadziei rozgłosu”:

Nie przeczę, że na obecną nienawiść do Żydów składają się te same pierwiastki, które 
ją od wieków podsycały: wstręt rasowy, wyznaniowy, kulturalny itd., ale drożdżami 
jej w nowszych czasach są niewątpliwie fermenty społeczne20.

Badacz problemu, Tadeusz Stegner, wskazuje ponadto na zbliżenie się Świę to-
chows kiego w przededniu I wojny światowej do obozu narodowego i kontynuowa-
nie współpracy w okresie międzywojennym poprzez pisanie artykułów w endec-
kich pismach. Podkreśla (za Jerzym Rudzkim21) przełomową datę – rok 1913 
– w publicystce Świętochowskiego – kiedy to na łamach „Tygodnika Ilustrowa-
nego”22 ukazuje się ŻydoPolska23, co ujawnia także nieoczywistość przełomu, 
o  którym pisze Grażyna Borkowska. Badacza interesuje stosunek Świętochow-
skiego do kwestii żydowskiej i krytyczny stosunek do teorii i praktyki ortodoksyj-
nego socjalizmu, który autor ŻydoPolski zachował do końca życia (socjalizm jako 
narzucony przez część inteligencji dla realizacji jej egotycznych celów)24. Stegner 
zauważa jednak,  że Świętochowski nigdy nie był zwolennikiem antysemityzmu 

18 Tamże, s. 525. 
19 Por. G. Borkowska, Kwestia	żydowska	w	XIX	wieku.	Słownik	(wybranych)	pojęć [w:] Pozy

tywizm	i	negatywizm. My	i	wy	po	stu	latach, pod red. nauk. B. Mazana, przy współpracy S. Tynec-
kiej-Makowskiej, Łódź 2005, s. 225. Zob. także: A. Świętochowski, Antysemityzm, Lv, „Prawda” 
1897, nr 14; tenże Zżydziały	postęp, „Prawda” 1909, nr 3. 

20 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Antysemityzm, dz. cyt., s. 164. 
21 J. Rudzki, Aleksander	 Świętochowski	 i	 pozytywizm	warszawski, Warszawa 1968, s. 218. 

Wedle badacza – Świętochowski po 1913 roku „staje na pozycjach skrajnego szowinizmu, który 
przesłania mu rzeczywiste problemy ówczesnej Polski.” Podobnie piszą: W. Karpiński, M. Król, 
Sylwetki	polityczne	XIX	wieku, Kraków 1974, s. 116. Zob. także: J. Dąbrowski, Czerwona	Warszawa	
przed	ćwierć	wiekiem, Poznań 1925, s. 194. 

22 „Tygodnik Ilustrowany” 1913, nr 8. 
23 T. Stegner, Przyczynek	do	ewolucji	ideowopolitycznej	Aleksandra	Świętochowskiego, „Dzieje 

Najnowsze”. Kwartalnik poświęcony historii XX w., 1985, R. XVII, 3–4, s. 27. 
24 Tamże, s. 31. „Świętochowski zawsze był zdecydowanym przeciwnikiem rewolucyjnego 

socjalizmu, pojmowanego jako doktryna, wizja organizacji społecznej i jako działalność polityczna.” 
(s. 29–30).
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antropologicznego25. W ŻydoPolsce pisał, że nie usprawiedliwiają go ani względy 
moralne, ani ludzkie, ani narodowe, w 1937 roku na łamach „Wiadomości Literac-
kich” wyraźnie stwierdzi, że złe i głupie jest stosowanie kryteriów rasowych przez 
Niemcy hitlerowskie wobec Żydów. 

Świętochowski w Drygałach stara się określić stanowisko Polaków wobec Żydów, 
nazwać znamiona przestrzeni polskości, w obrębie której funkcjonuje żywo struk-
tura „tekstu żydowskiego”, która podlegać musi procesowi narracyjnego opisania. 
Jest przekonany, że należy się ustosunkować wobec relacji: polskość-żydowskość, 
bo wyznacza ona ramy i charakter dialogu, dyskusji łączącej w jedną całość (nie-
koniecznie spójną) oba narody. Wspomina o tym przy okazji charakteru działania 
redakcji „Kuriera Powszechnego” (w kwestii narodu), o kursie polityki rosyjskiej 
w Polsce. Stanowisko wobec Żydów okazuje się ambiwalentne i asekuranckie:

uchwalono, ażeby zamieścić w Kurierze jeden artykuł przeciw Żydom, a drugi za 
Żydami. (89)
Toczą się dysputy na temat równouprawnienia Żydów, z których wynika, że najlepszą 
strategią jest strategia uniku, „wyraźności ostatecznego rozstrzygania spraw, w ogóle 
wszelkich ostrych kantów”. (103)

Stanowisko redaktorów „Kuriera” jasno określa, że tekst żydowski w obrębie 
tekstu polskiego sprowadza się do pielęgnowania tylko pewnego miejsca w jego 
obrębie. Ale przeświadczenie o skrywanej i blokowanej potencji żywiołu żydows-
kiego każe zachować strategię dystansu i podejrzliwości. 

Żydzi są zdecydowani i przygotowani za tę pomoc złożyć hojną ofiarę do pańskiego, 
niekontrolowanego rozporządzenia lub na cel przez pana wskazany.
– Pan wie, że Żydzi nie pragną mieć ani korony, ani berła, ani haftowanych złotem 
mundurów, tylko swój bezpieczny dach i swój zapewniony chleb. Na to im potrzebne 
równouprawnienie.
– Znamy tę bajkę. Skromność żydowska jest podobna do sprężyny w zegarku, która 
dopóki jest skręcona wydaje się maleńką, ale gdy ją rozpuścić, staje się wielką. 
[…] Bądźmy szczerzy: świat widział już rozmaite odmiany Żydów, ale nie widział 
takiego, który byłby nasycony, który zdobywszy majątek i znaczenie, powiedziałby: 
mam dosyć. (104)

Kwestia żydowska okazuje się, co ważne, probierzem humanizmu, kultury i cywi-
lizacji, postępowości w wypowiedzi Delikta (116), stąd współczucie dla Judeo-  
-Polonii: 

śród największych zagadnień wszechbytu, wszechżycia, wszechludzkości, wszechna-
rodzin i wszechśmierci jednym z najważniejszych jest kwestia żydowska. […] Kwestia 
ta bowiem ogarnia całą kulę ziemską, wiąże się nierozerwalnie z losami wszystkich 
narodów, leży na pierwszym planie światopoglądu każdego inteligentnego człowieka, 

25 Tamże, s. 35. Autor pisze o współpracy Świętochowskiego z PD i żydowskimi ugrupowaniami 
politycznymi po roku 1907, po klęsce politycznej w wyborach do I i II Dumy (s. 36). 
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stoi jak spłakana Niobe, do której tulą się nieszczęśliwe dzieci, zjawia się jak widmo 
w bezsennych nocach świata, skarży się w modlitwach i psalmach ludu tułaczego, 
w wichrach jesiennych, w szumach borów… 
– Kwestia żydowska – mówił dalej Delikt – jak granica przecina ludzkość na dwie 
połowy: postępową i wsteczną. Podczas gdy filosemityzm łączy się z najgłębszą 
mądrością i najgórniejszymi hasłami czasu, antysemityzm jest rdzeniem głupoty 
i upodlenia! (115)

Wzniosła metaforyka fragmentu tekstu, wręcz hiperbolizowana, budzi podejrzenia 
i pozostawia wrażenie niejednoznaczności, którą dodatkowo potęguje ironiczna forma 
stereotypu i komentarza specyficznie wyprofilowanego. Komentarza – który określa 
polskie wzorce narodowej relacji, ośmieszające intencjonalnie żydowskość, ale prze-
cież poprzez nieuświadomioną naturę stereotypu obnażające same siebie. A działa-
nie stereotypu, choć nieświadome, jest silnie uwewnętrznione, skoro wybrzmiewa 
także formuła: „kochajmy się jak bracia, a liczmy się jak Żydzi” (188).
Drygałowie	to jednak powieść, która największy potencjał kryje w refleksji nad 

językiem (wynikającej niewątpliwie z dyskusji modernistycznej). Świętochowskiego 
parodia erudycyjności i poprawności językowej (kiedy przywołuje się kilkustroni-
cowy tekst utkany przysłowiami i skrzydlatymi słowami26) również wpisuje się w ten 
model pytania o prawidła języka, o jego możliwości. W tym kontekście jawna oka-
zuje się demaskacja funkcji przypisywanych człowiekowi i pełnionych przez niego, 
ale nie dziwi taki model tożsamości, skoro dla odbioru człowieka przez ogół, który 
jest „wielkim i naiwnym dzieckiem” (99), to wystarcza. Zlep przeróżnych stanowisk 
ujawnia tylko absurdalność i śmieszność jakiejkolwiek formy nazywania, jakiejkol-
wiek formy określającej czy gatunkującej przynależność. Jedyną logiczną perspek-
tywą okazuje się świadomość patronująca bohaterowi szekspirowskiemu, którego 
język okazał się tylko watą słowną. 

Zebranie przedwyborcze, zwołane przez komitet centralny demokratyczno-postę-
powo-konserwatywno-bezpartyjny, miało być koncertem symfonii, harmonizującej 
wszystkie żywioły polityczne narodowe, chociaż otworzono wstęp również skrajnie 
radykalnym, targowicowym i tercjarskim. (107)

Ironiczna dygresja dotycząca doktrynerów papierowych systemów (110) wtła-
czających swe poglądy w „stałe normy” (110) prowokuje do pytania o jakość 
myśli i postęp gwarantowany weryfikowaniem poglądów, perspektywę świado-
mego i czynnego uczestnictwa w formach zbiorowego (narodowego – nieoznacza-
jącego ograni czenia do włas nej ojczyzny) głosu na temat zasadności i intencjonal-
ności w  budowaniu  dialogu nawet w przestrzeni „trzęsawiska”, do którego zostało 
zagnane społeczeństwo: 

26 Rozpoczyna się następującym fragmentem: „– Rozumiem, rozumiem! Caveant	 consules! 
Jeżeli sam nie potrafię pięknie napisać starą, spracowaną ręką, to mnie wyręczy mój młodszy syn, 
który kiedyś będzie ognistym krzakiem Mojżeszowym w literaturze, a dziś już jest młodym Moj-
żeszem.” (94).



212 Rozdział I – W przestrzeni języka. Porządek rozpoznań

Tylko doktrynerzy, niewidzący rzeczywistości, tylko wyrabiacze systemów papie-
rowych, nieuwzględniający rozwoju, mogą ujmować swoje poglądy w stałe normy. 
Myśl człowieka rozumnego posuwa się równolegle z życiem i do jego przemian 
stosuje swoje zasady. (110)

Okazuje się, że istotą religii dla Polaków (w przeciwieństwie do innych narodów) 
nie jest zbawienie własnej duszy, ale owa od wieków pielęgnowana forma bycia 
„przedmurzem” Europy. I w tej kostycznej siedemnastowiecznej formie myślenia 
tkwią bohaterowie powieści, budując (jak mówi bohater Skrzypień) „piękną piramidę 
cyrkową”, dlatego polska mentalność jest nastawiona na myślenie wedle trybu:

Każdy katolik jest Sobieskim, a każdy bezbożnik – Mustafą. My ciągle walczymy 
pod Wiedniem. Z tego względu księża słusznie są u nas uważani za najprzedniejszą 
klasę w narodzie, młodzi i starzy całują ich w rękę, korząc się przed szatą kapłańską, 
która nie jest dla nas, jak dla innych narodów, mundurem stanu, lecz świętym sym-
bolem. Kościół stoi na opoce Piotrowej, Polska na kościele katolickim. (120)

Istotą zaś wzajemnego programowego doskonalenia okazuje się maska i perspek-
tywa błazeńska, skoro wszelkie mowy i deklaracje nic nie znaczą, nie dotyczą tematu, 
nie obejmują swym zasięgiem „wspólnej platformy politycznej” (121), a codzienność 
nie skłania do intensywnej i konstruktywnej refleksji nad stanowiskiem: „ja” w teraź-
niejszości. Jesteśmy społeczeństwem maski i maskarady (w myśl patronatu Baudela-
ire’a – który służy tu jako niejawnie przywołane egzemplum potwierdzające regułę)27. 
Poza tym, w powieściowym świecie pojawiają się „maski”. Mówi się tu nieustan-
nie o maskowaniu, nawet „zrywaniu masek z gęby”! (206), które wykorzystuję jako 
formułę przewodnią interpretacji. Świętochowski pokazuje, że jesteśmy jako naród 
pomnikową bryłą maskującą kompleksy szlacheckiego przeżytku i zapominamy 
o prawdziwej twórczej tradycji, skoro:

Stanowczo za dużo mamy w Warszawie pomników, które, bądź co bądź, są przed-
miotami zbytku (131), a 
składki stały się plagą naszego życia. (132)

Jesteśmy społeczeństwem stworzonym z gliny, które łatwo się  urabia i  dostosowuje 
do okoliczności. Warta przywołania okazuje się tu wydobyta z zapisu  Świętochowskiego 

27 „Tłum składał się prawie wyłącznie z tej masy ludzkiej, która wypełnia ogromną większość 
każdego społeczeństwa miejskiego: z gapiów, próżniaków i modnisiów.” (147); „Chociaż maskarada 
wyzwala człowieka tresowanego z pęt banalności, nie może od razu manekina zamienić na istotę 
żywą.” (147–148).

Pojawienie się masek potęguje różne pytania, dopowiedzi, sugestie, myśli ujęte w aforystycz-
nej formule, mającej często mizoginiczny charakter z ducha d’Annunzia (167), na którego się 
powołują bohaterowie. Odpowiedź na pytanie, kim jest kobieta, przynosi następujące definicje:

„Butelką alkoholu, który z początku rozwesela i ożywia, a w końcu upadla i zabija.” (167); 
„Zdaje mi się, że moje serce jest skarbczykiem kryształowym, w który włożyłam i zamknęłam 
cudną perłę – miłość dla pana.” (168); „Monarchowie zużywają na zdobycie kobiet kwadrans, książęta 
– parę dni, Hrabowie – parę ty godni, a zwyczajni śmiertelnicy mordują się nieraz lata, zanim dojdą do 
pocałowania w dekolt.” (179).
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z jego Liberum	veto przez Krzysztofa Stępnika28 trafna metafora ciasta, która opi-
suje formułę uczestnictwa mieszczaństwa w procesie narodowego uświadamiania 
i  wzrostu. Dotyczy ona oczywiście całej „formacji” mieszczańskiej i pojedynczych 
osób. Świętochowski w Drygałach mówi głosem swego protagonisty:

Człowiek jest rzeczywiście stworzony z gliny. Życie tak go przygniata i urabia, jak 
potrzeba dla okoliczności. (224)

Warto też zasygnalizować łączliwość rozpoznań Świętochowskiego dotyczących 
mieszczaństwa w tej powieści z biedermeierem – jako niezgodą na stoicki ideał wyrze-
czenia. Oczywiście Świętochowski okazuje się poprzez taką refleksję pisarzem moder-
nistycznym i antymieszczańskim jednocześnie. Jacek Kubiak29 zauważa, że moralność 
mieszczańska spod znaku Benjamina Franklina kłóciła się z chrześcijańskim i stoickim 
ideałem wyrzeczenia i rezygnacji. Moralność Franklina – według Marii Ossowskiej 
– była z kolei skrajnie utylitarystyczna, głosząc, że cnota prowadzi do osiągnięcia 
korzyści (także ziemskich), a wyrzeczenie nie jest istotą cnoty30. W Drygałach anty-
mieszczański bunt robotników w fabryce potwierdza ponadto, że siła zmasowanego 
motłochu, choć dokonuje przewrotu w słusznej sprawie, to hipnotycznie próbuje 
wyzyskać swoje, nie wiedząc, co jest słuszne. Ujawnia to i potwierdza różne zapisy 
publicystyczne Świętochowskiego dotyczące refleksji nad kształtem masowości, nad 
doświadczeniem lęku przed nieświadomą i  nieujarzmioną formą tłumu31.

28 Zob. K. Stępnik, Świętochowski:	jego	mieszczanie [w:] Mieszczaństwo	i	mieszczańskość…, 
dz. cyt., s 227–245. Zob. także: A. Świętochowski, Lv, t. 1, s. 237. Wedle badacza – wizja miesz-
czaństwa Świętochowskiego ma charakter mozaikowy (s. 229), a mieszczanie Świętochowskiego 
stanowią „byt pojęciowo-wyobrażeniowy, nie ułożony system” (s. 229). Badacz zauważa, że meta-
fora ciasta świadczy o wyobrażeniu narodu jako masy pozbawionej szkieletu, biernej, mało wartoś-
ciowej. Idea narodu plastycznego, amorficznej masy koresponduje tu z wyobrażeniami socjologicz-
nymi: plazma (naród, społeczeństwo; s. 232). Przekonania Świętochowskiego (socjologia jego myśli) 
rozpisane zostały w bardzo klarowną porządkującą formę:

świat społeczny jest żywiołem;1. 
świat społeczny jest masą;2. 
świat społeczny jest mieszaniną;3. 
świat społeczny jest nieoświecony;4. 
świat społeczny jest zdominowany przez szlachtę;5. 
świat społeczny pełen jest nierówności i rozsadzających go sprzeczności;6. 
świat społeczny nie jest demokratyczny („Niezależnie od intencji Świętochowskiego jego 7. 
świat społeczny jest demokratyczny, s. 236);
mieszczaństwo to „warstwa średnia”, „najnowocześniejsza” w Europie, ale licha w Polsce 8. 
(s. 232–236).

29 Por. J. Kubiak, Spory	o	biedermeier, Poznań 2006, s. 45. Autor pisze: „Jeśliby zresztą za 
wzorzec moralności mieszczańskiej uznać poglądy Benjamina Franklina, to trzeba by powiedzieć, 
że w tym zakresie kłóciła się ona wręcz z chrześcijańskim (czy może nawet stoickim) ideałem 
wyrzeczenia i rezygnacji.” (s. 45, przypis 70). 

30 Zob. M. Ossowska, Moralność	mieszczańska, Wrocław 1985, s. 74–116. 
31 „Jacek Drygał nie miał w swym charakterze ani jednego rysu, który mógłby nazwać własnym, 

a wszystkie łatwo było odnaleźć u najpospolitszych ludzi. Dzięki tej wspólnotowości z masą spo-
łeczną nie uczuwał w sobie nigdy najlżejszych drgnień rewolucyjnych i w ogóle nigdy najlżejszych 
drgnień rewolucyjnych i w ogóle upodobania do starć z bliźnimi.” (208).
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Obok zjawiska wzrastania siły żydowskiej, o której mówi się tu używając animi-
stycznej metaforyki32, Świętochowski wskazuje na nieustanną prokreację pierwiastka 
mieszczańskiego, który można rozumieć jako uniwersalne „teraz” i projektowane 
przyszłe „zawsze”, stąd finalny monolog Ospata – mający na celu wypowiedzenie 
przed samym sobą przynależnościowego elementu tożsamościowego: 

Za to mogę panu udzielić najdokładniejszych informacji o rodzie Drygałów. Otóż, 
żyje w dobrym zdrowiu i mnoży się szybko. Obecnie liczy już setki milionów.
– Co?
– Tak, panie. Drygałem nie nazywa się tylko Cyriak, Polikarp i Jacek, lecz nosi on 
wszystkie imiona. We wszystkich zaś swych postaciach jest to głupiec lub nicpoń, 
albo jeden i drugi, który zakrywa swoją bezczelność i niecnotę bądź szumnym fra-
zesem, bądź sztuczną oryginalnością. Zawsze jest kłamcą i aktorem. […] Ród Dry-
gałów toczą rozmaite robaki, ale on utrzyma się jeszcze bardzo długo, dzięki swej 
zręczności, a nade wszystko dzięki swemu kłamstwu. […] szczerość, jest objawem 
bezwstydu człowieka, a kłamstwo należy do najszlachetniejszych rysów jego natury; 
przez nie bowiem wyraża on chęć okazania się lepszym, niż jest rzeczywiście. Dryga-
łowie nie posiadają większej cnoty. […] Wiem tylko, że największy wysiłek mojego 
życia stanowiło dążenie, ażeby nie być Drygałem. (250)

Świętochowski swoimi ironicznie brzmiącymi, potwierdzającymi absurdalność 
sytuacji „bycia etykietą”, rozpoznaniami, które w swej „uciesznej” formie ujawniają 
pękniętą, wtórną i podejrzaną podmiotowość jednostkową i wspólnotową, zdaje 
się twierdzić, że nie chodzi tu tylko o ośmieszenie mieszczańskiej kołtunerii. 
Ale o takie wyprofilowanie rodzinnej kroniki filistrów, by, z jednej strony, ujawnić 
chybiony model i wzór kulturowy mieszczaństwa na przełomie wieków, ale też – 
by uwypuklić dyskusję w obrębie tego modelu dotyczącą tożsamościowego cha-
rakteru obecności (stąd taki nacisk Świętochowski kładzie na kwestię narodowości, 
jej definicji, przejawów, możliwości, wydobyte poprzez formułę pytania o kondycję 
z perspektywy języka i przemian językowego obrazu świata). 

W tym kontekście warto zapytać o wybór formy powieściowej dokonany przez 
Świętochowskiego i jakość tak wielu ważnych wniosków diagnozujących prawidła 
naszej narodowej podmiotowości, naszego konstytuowania się jako uczestników 
zbiorowej wyobraźni. Zapytać również wypada o charakter przemian polskiej kon-
dycji i wynikające z nich tożsamościowe pytania weryfikujące możliwość dialogu 
i wypracowywanie wspólnego języka, który służyłby celom integracyjnym. Wreszcie 
– zapytać, jak w powieści Świętochowski, zapisując te przemiany mental ności dzie-
więtnastowiecznej formacji kulturowej, realizuje własny wzorzec pisarski. Wszak 
z ducha XIX wieku wyrasta cała dyskusja nie tylko nad kondycją mieszczaństwa 

32 „– Według tego, przedstawiając Żydów, których tu wieszaliśmy in effige, przedstawiamy 
również siebie – zauważył gospodarz.

– Żydzi stanowią całkiem odmienny gatunek, który nie należy ani do ludzi, ani do zwierząt. 
Ja bym w dotychczasowym podziale zoologicznym utworzył z nich osobną kategorię śród ssących 
i nazwałbym ją grupą nadssących. […] Dlatego ją fałszywie opisujemy i nie rozumiemy jeszcze 
bardziej, niż psychiki krokodyla lub żaby.” (248).
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polskiego na początku XX wieku – intensyfikująca się po traumie rozbiorów, w trak-
cie Wielkiej Wojny – lecz także nad sposobami funkcjonowania w kulturze braku, 
kryzysu, maski. W kulturze, która nie wydobyła się z przeżytków szlachetczyzny, 
która tkwi swym myśleniem w siedemnastowiecznym kołtuństwie i która ufundo-
wana jest na niepewności, okazuje się kolosem na glinianych nogach i w tej per-
spektywie – zasadna wydaje się specyficzna rzeźbiarska metaforyka Świętochow-
skiego, odkrywająca swoją ukrytą paradoksalność, a zestawiona z metaforyką ciasta, 
podkreśla kruchość, pozorność i iluzoryczność widzenia oraz takiego sposobu kon-
struowania wywodu. 

Oczywiście – powyższe retoryczne pytania w swej jawnej paradoksalności – 
wypada pozostawić otwarte. Należy tylko zauważyć, że wybór matrycy powieś-
ciowej, w której Świętochowski dokonuje swoich rozpoznań, służy ujawnieniu jej 
prawideł – możliwości narracyjnego wykładu, polemiki, dysputy filozoficzno-filolo-
gicznej noszącej znamiona traktatu estetycznego (poetyckiego i malarskiego), spo-
łeczno-ekonomicznego passusu na temat przemian mentalnych w społeczeństwie 
rodzącej się „ochlokracji” – za Znanieckim z jego Upadku	cywilizacji	zachodniej 
(1921), wreszcie – zapisu kronikarskiego z dziejów jednego domu, kartki historii 
naturalnej jednej rodziny. 

Trzeba też jasno powiedzieć, że Drygałowie Świętochowskiego, czytani w pols-
kim osoczu diagnozy, z perspektywy powieści Zapolskiej (choćby Findesiéc
listki,	Przedpiekla,	Kaśki	Kariatydy,	Z	pamiętników	młodej	mężatki) nie są powieś-
cią anach roniczną, ale też nie są specjalnie oryginalni. Sama formuła „powieści 
uciesznej” wydaje się gatunkowym novum. Nie różni się ona niczym od powieś-
 ci obyczajowych tego czasu i wcześniejszych (choćby Zapolskiej, którą dawny 
adwersarz w sporze o Akwarele ganił), poza dużą dozą pokładu dydaktycznego 
(podskórnie płynącego) i konwencją ironicznego karykaturowania zjawisk, relacji 
i samego języka. 

Ewa Paczoska, wskazując na zjawisko antymieszczańskości i antyfilisters kości, 
szczególnie nasilone na przełomie wieków, które odbicie swe znajduje w literaturze, 
podkreśla, że to właśnie mieszczańskość i antymieszczańskość okazują się tema-
tem inteligencji przełomu wieków33. Świętochowski w swej powieści intensyfikuje 
i zbiera krytyczne głosy ujawniające antymieszczańskość jako profil dys kusji inte-
ligenckiej, który okaże się rewersem wobec kwestii powinności inteligencji w two-
rzeniu kultury narodowej i ustosunkowania się do problemu uświadomienia chło-
pów (szczególnie wyraźnie na łamach „Kultury Polskiej” i „Humanisty Polskiego”, 
o których napiszę w III rozdziale). 

Zainteresowanie bohaterem inteligenckim określa przecież pozytywistyczny pro-
gram naprawczy, który postuluje etykę wyrzeczenia i pomocy innym. Uwyraźnio-
 ny on zostaje w projekcie pisarskim Orzeszkowej, w której myśleniu łączy stoic-
kie wyrzeczenie i doskonalenie siebie z patriotyczno-utylitarystycznymi wzorcami 

33 E. Paczoska, Między	dylematami	inteligenta	a	rozterkami	mieszczucha [w:] Mieszczaństwo	
i	mieszczańskość…, dz. cyt., s. 211. 
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poświęcenia na rzecz innych (realizowanych właśnie w paradygmacie wzorca inte-
ligenckiego34). W.M. Kozłowski wskazuje w tym kontekście na postaci Pawła 
z Chama, Benedykta z Nad Niemnem, ale i Seweryny Zdrojowskiej (bohaterki 
Dwóch	biegunów), która dzięki cnocie poświęcenia i pożytku dla innych, żyje na 
ołtarzu oddania się społecznej sprawie. Wydaje się, że na tym przykładzie intensyfi-
kuje się wzajemne przenikanie wzorców stoickich i utylitarnych w refleksji Orzesz-
kowej35. Świętochowski w swym myśleniu jest bliski nie tylko pozytywistycznym 
wzorcom Orzeszkowej, ale i projektom młodopolskiego indywidualizmu (szcze-
gólnie Żeromskiego). Ewa Ihnatowicz pisze, że inteligencja miała tu do spełnie-
nia kilka ról: narodowego nauczyciela, lekarza, inżyniera, a inteligent to humanista 
o szerokich horyzontach36. Jadwiga Zacharska w monografii poświęconej filistrowi 
i filisterstwu w literaturze Młodej Polski potwierdza, że ustosunkowanie się do 
filisterstwa okazuje się „wewnętrzną sprawą inteligencji”37. Konieczność takiego 
ustosunkowania się do mieszczańskości rozumianej synonimicznie z filisterskością 
w powieści Świętochowskiego pomaga odpowiedzieć na pytanie o status „ja” inte-
ligenta. Autor Drygałów wyśmiewa przecież elementy specyficznego kodu miesz-
czańskiego, burzącego decorum domu rodzinnego. Wydobywa równie trafnie, jak 
robiła to Zapolska, elementy kształtujące ten kod, swoistą „ikonosferę” mieszczań-
ską (o której pisał Grzegorz P. Bąbiak38) – którą współtworzą lektury, książki, bibe-
loty, zbliżony do biedermeierowskiego uporządkowania eklektyczny ład salonu, ale 
i mikroświaty przestrzenne. To mieszczańskie role społeczne destrukcyjnie wpływają 
na kształt narodowości, o czym też przekonuje owa osiemnastogodzinna narodowa 
noc w salonie baronostwa Niemanów w Oziminie	Berenta. 

Georg Simmel w Mentalności	mieszkańców	wielkich	miast, wskazując na dzie-
więtnastowieczną funkcjonalną specjalizację człowieka i jego działalności, uwrażli-
wionego na różnice, pisze o konieczności intelektualizmu jako środka chroniącego 
subiektywność przez żywiołem mieszczańskości i miejskości39. Ma być on reme-
dium na atrofię kultury indywidualnej – wynikającej z przemian cywilizacyjno-spo-
łecznych i uspołeczniania się trybu codzienności, z hipertrofii kultury obiektywnej40. 

34 Stoicyzm jako filozofię „prawdziwej inteligencji” kwalifikuje W.M. Kozłowski. Zob. tenże, 
Idea	etycznospołeczna	w	ostatnich	powieściach	E.	Orzeszkowej, Kraków 1902, s. 5. 

35 Medium angielskich utylitarystów (których pisarka intensywnie czyta) pomaga w kształto-
waniu indywidualnej cnoty charakteru w obrębie paradygmatu społecznego.

36 Zob. E. Ihnatowicz, Bohaterowie	polskiej	prozy	współczesnej	1864–1914, dz. cyt., rozdz. 
Inteligent, s. 52, 59. 

37 J. Zacharska, Filister	w	prozie	fabularnej	Młodej	Polski, Warszawa 1996, s. 176. Zob. także: 
S. Brzozowski, Powieść	mieszczańska	i	jej	formy	u	nas [w:] tegoż, Współczesna	powieść	i	krytyka	
literacka, oprac. i wstępem opatrzył J.Z. Jakubowski, Warszawa 1971, zwł. s. 104–105. 

38 G.P. Bąbiak,	Ikonosfera	mieszczańska	Gabrieli	Zapolskiej [w:] Mieszczaństwo	i	mieszczań
skość…, dz. cyt., s. 13–26. 

39 G. Simmel, Mentalność	mieszkańców	wielkich	miast [w:] tegoż, Most	i	drzwi.	Wybór	esejów, 
przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2006, s. 114–116. 

40 Tamże, s. 132. Warto dodać, że w podobnym tonie, zbieżnym również z myśleniem Święto-
chowskiego, brzmią artykuły Ludwika Krzywickiego – zwłaszcza jako autora Mieszczaństwa	poznańs
kiego [„Głos” 1887, nr 11, 12, 13] oraz Inteligencji	 i	 jej	natury [„Prawda” 1896, nr 2, 3, 4]. Por. 
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Intelektualizmu takiego poszukiwał właśnie Świętochowski, obnażając mieszczańskie 
stereotypy i klisze zachowania, a ponadto próbował diagnozować już z perspektywy 
nowej rzeczywistości (kształtującej się w obliczu Wielkiej Wojny) modernistyczne 
dylematy artysty, mieszczanina, i inteligenta. Kpina z naśladowniczej i nietwórczej 
działalności mieszczańskiej w opozycji do własnej, oryginalnej i postulującej pomoc 
innym, demaskuje bowiem w jego powieści charakter mieszczańskości jako prymi-
tywnego języka filozofii kultury, który jest jednak konieczny, by dzięki rewersowej 
strukturze, ujawnić język rodzącej się nowej sztuki, nowej podmiotowości. 

5.2. Nałęcze – przekształcenia formuły polskości 

Refleksja Świętochowskiego nad przemianami formuły polskości i kształtem 
podmiotowości narodowej jako całości ujawniającej w biegu dziejów kumulatyw-
ność doświadczenia tożsamości to fundamentalny materiał wypełniający powieść 
Świętochowskiego Nałęcze (1929)41. Powieść opatrzona została mottem samego 
Świętochowskiego: „Sztuka nie uznaje żadnych szablonów. Człowiek jest wartoś-
cią, którą artyzm podnosi do wyższej potęgi.” (A. S.). Grzymała-Siedlecki w sło-
wie wstępnym zwraca uwagę na element i wymiar szlachetności (V), która konsty-
tuuje ludzką kondycję w tekście Świętochowskiego. Krytyk czyta tę powieść jako 
przyk ład „elityzmu” Świętochowskiego (IX), który zostaje wyzyskany dzięki reflek-
sji nad problematem elit (rozumianych jako „skośna konsekwencja bolszewizmu”, 
VI). Rację należy przyznać Grzymale-Siedleckiemu, który pisze, że: 

W zgodzie z pozytywizmem, czy tylko w zgodzie z samym sobą – Świętochowski 
dzieje ludzkie odmierzał miarą jednostek wybranych. Elitą ludzkości. (VIII)

Można dodać, że to właśnie problem elit i elitarności wyznaczał – wedle Świę-
tochowskiego – standardy działania i umożliwiał, dzięki strategii twórczego zapoś-
redniczenia, korzystanie z wzorców i modeli obecności w rzeczywistości histo-
rycznej. Problem ten uwypukla dwie kwestie – funkcjonowanie w diagnozach 
Świętochowskiego jednostek wybitnych oraz ich rolę w krzewieniu i współtworze-
niu kultury (umysłowej – Chrystus, Sokrates, Kościuszko, Wolter), a także problem 
działania elity – awangardy duchowości (rozumianej tu jako forpoczta postępu, wzor-
nik myśli, nieustannie dynamizujący ludzkie doświadczenie obecności). I spotkanie 
tych dwóch porządków w refleksji autora Nałęczów – zarówno w publicystyce42, 
jak i w powieści oraz dramacie (Hultaj,	Kościuszko,	Mesjasz) – naświetla wzajemne 

L. Krzywicki, Mieszczaństwo	poznańskie,	Inteligencja	i	jej	natura [w:] tegoż, Wybór	pism, wyboru 
dokonała i wstępem opatrzyła H. Hołda-Róziewicz, Warszawa 1978, s. 675–701 oraz 702–725.

41 A. Świętochowski, Nałęcze.	Powieść, słowo wstępne Adama Grzymały Siedleckiego, Warszawa 
1929. Wszystkie cytaty podawane są z tego wydania. Po cytacie podaję numer strony cytowanej. 

42 Szczególnie żywo diagnozowany jest ten problem – aczkolwiek z wyraźnie zaznaczonym 
specyficznym profilem w czasie redaktorstwa w „Kulturze Polskiej” i „Humaniście Polskim” oraz 
w latach dwudziestych XX wieku w optyce „Myśli Narodowej” i „Gazety Warszawskiej”. 
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ogniwa spięć, powiązania i fluktuacje. Stanowi ono panoramiczną mapę sytuującą 
głos Świętochowskiego jako wyrazisty w dyskusji na temat poszukiwania formy, 
która oddałaby specyfikę polskości. Ponadto – poszukiwania formy polskości, która 
przecież nieustannie ulega zawłaszczaniu, negowaniu i przerabianiu. 

Świętochowski rysuje tu wzór realizacji ideału w życiu i funkcji, jaką ten spełnia. 
Co więcej – ideału jako konstruktu myślowego, umożliwiającego myślenie dążnoś-
ciowe i życzeniowe. Realizację tego ideału rozpisuje na głos rodzinny. Wynika z niego 
klarowna i pewna wizja jego obecności w przeżyciu narodowym, uświadamiana jed-
nak w konfrontacji z deziluzją prawideł stanowiących o kształcie tego przeżycia. 

Dlatego też potrzebny jest Świętochowskiemu wyrazisty model bohatera – dziedzic 
cnót, odmiana „typu szlachcica polskiego”, na przykładzie którego utożsamienie pojęć 
szlacheckości i szlachetności jest oczywistym dopełnieniem biografii Piotra Nałęcza. 
Idea doskonalenia „okazów” i „gatunków” ma na celu doprowadzenie „do najwyższej 
kultury” (2) i powszechnej nobilitacji. Przesycenie „szlachetnością” uwyraźnia podo-
bieństwem i nawiązaniem etymologicznym do apostoła Piotra, który zbudował kościół, 
gmach religii, oparty na niewzruszonej opoce. To przecież człowiek czynu.

Rodzinna uroczystość43 (imieniny ojca) staje się w powieści okazją do podziału 
majątku przez tegoż, ale też dyskusji na temat polskości. Robert (jako absolwent 
szkoły technicznej w Antwerpii) podkreśla nieużyteczność polskiego szkolnictwa, 
brak nacisku na praktykę i sprawdzanie umiejętności, bo półroczny pobyt po skoń-
czeniu nauk w Anglii więcej przyniósł mu twórczego doświadczenia, niż dwunas-
toletnia edukacja w polskiej szkole. Refleksja syna ma na celu podkreślenie feno-
menu nieskończonego materiału życiowego, który należy wykorzystać i przerabiać, 
by rozumować zgodnie z logiką praktyki. Syn zwraca uwagę, że polskość to stag-
nacja niedojrzałości, tkwienie w pozorach jakości i pewności:

Wszystko, nawet to, co śmierdzi, musi być uperfumowane idealizmem, i wszędzie, 
nawet w miejscach i duszach wesołych, musi być tragedia. (12)

Wskazania te nie pozostają bez echa. Reaguje na nie Andrzej (brat Roberta), 
który chce założyć w Warszawie towarzystwo kształcenia ubogich dzieci, więc 
podtrzymuje wizję polskości jako uperfumowanego śmietnika, w którym znajdują 
się najcenniejsze, ale wyrzucone komponenty kształtujące tożsamość. Skoro jesteś-
 my narodowym śmietnikiem – zdaje się mówić Świętochowski (autor Budowy na 
bagnie) – nic nie znaczymy:

Polska jest to taki szczególny kraj, w którym najbogatsze są śmietniki. Bo czego do 
nich nie wrzucamy! Pamiątki historyczne, zabytki sztuki, cnoty narodowe, wielkie 
zasługi, szlachetne charaktery, a najwięcej geniuszów. W ciemnych i zaniedbanych 
masach ludowych rodzi się ciągle ogromna ilość znakomitych badaczów, artystów, 
potężnych twórców, o których nikt nie dba, nikt ich nie pielęgnuje, nie kształci, które 
giną w niemowlęctwie i wyrzucane są na śmietnik społeczny. (14)

43 Tę formę świętowania znowu autor uwypukla. W Drygałach domownicy skupieni byli wokół 
świętowania jubileuszu rodziców. 
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Metaforze uperfumowanego śmietnika odpowiada wizerunek panny Julii, która jest 

modnie obchudzona, modnie ubrana, modnie obnażona i modnie wymalowana. Pod 
warstwą smarowideł i pudru trudno było odgadnąć barwę i wyraz jej twarzy, na któ-
rej pozostały niezmienione tylko rysy ogólne, zupełnie prawidłowe, i szare oczy, 
sztucznie powiększone ciemną obwódką. Otaczał ją niewidzialny obłok duszącego 
pachnidła. (16)

Okazuje się, że jedynym zajęciem, jakie jest ona w stanie pielęgnować, to grać role, 
które w zamkniętym pokoju potwierdzają jej pseudoartystyczność i są ko  niecznością, 
jeśli w perspektywie planuje podróż do Hollywood. W tym kontekście rozmowa ojca 
z Robertem, wykorzystująca uniwersalizujące prawidła aforystyczne, potwierdza kary-
katuralność mody, pozy, brak poczucia wartości i złudę poczucia piękna:

Kobiety z nielicznymi wyjątkami nie mają własnego poczucia piękna i wypożyczają 
je sobie z magazynu mód, który posiada bardzo bogate w pomysły poczucie brzy-
doty. (20)

Porównanie polskości do ciasnego ula, z którego dobrze zebrać miód i wyle-
cieć (Robert), staje się przyczyną riposty ojca, która mówi, że przestrzeń zawsze 
tu będzie wystarczająca, tylko szkodzić jej będzie duża ilość trutniów. Rozmowa 
ojca z synem, przypomina rozmowę Andrzejowej Korczyńskiej z Zygmuntem (jak-
kolwiek inna i odbywająca się w innych warunkach) o powinnościach wobec pol s-
kości, o pamięci, tradycji, przywiązaniu. Ujawnia różne horyzonty zapotrzebowań 
na polskość i kompletnie różne z nią związanie, inną formę zapotrzebowania na jej 
charakter. Ojciec jest świadomy, że jego szlachetczyzna uważana jest za dziwac-
two i przeżytek, ale podkreśla esencję moralną tkwiącą potencjalnie w krwiobiegu 
polskim. I choć jest zainfekowana, zakażona, brudna, to stanowi ona niezbywalny 
element tożsamościowy i samoidentyfikacyjny, od którego nie sposób się oderwać. 
Ale dla Roberta polskość nieodłącznie wiąże się z zaściankowością, anachronicz-
nością, starzyzną i przeżytkiem szlachecko-katolickim:

Polska wydaje mi się ciemnym i stęchłym zaściankiem. W niej ciągle rej wodzą 
ksiądz i bajarz, a gdy wielki dureń uprze się i odważy, może zostać wielkim czło-
wiekiem. Tu błazen, nicpoń, warchoł, może wyważyć drzwi i wejść do historii, skąd 
go wyrzucą dopiero po wielu latach obawy i trudu. Nigdzie łatwiej o władzę, sławę 
i kanonizację, nigdzie życie nie jest bardziej obmierzone przez kaznodziejów literatury 
i prasy, nigdzie oni nie dostarczają tyle pobudek do melancholii, znieczulenia i roz-
paczy. Głupota ma niezliczone katedry, trybuny i ambony. Naśladujemy skwap liwie 
narody z wysoką kulturą, ale w drobiazgach i śmiesznościach. W dwadzieścia cztery 
godziny po wynalezieniu znamy najidiotyczniejsze nowe tańce lub dziwolągi mody, 
ale po stu latach czynimy przedmiotem sporu prawdy udowodnione, jak tabliczka 
mnożenia. Wstydzilibyśmy się włożyć do ust kawałek mięsa nożem lub ukazać się na 
balu w surducie, ale nie wstydzimy się głodować w próżniactwie i chodzić w brudnej 
bieliźnie. Rozdęliśmy wskrzeszoną Polskę w wielkie mocarstwo, w którym zbiera się 
groszową kwestą fundusz na samoloty i w którym po uzyskaniu przystępu do morza 
ani jeden człowiek nie ma własnego okrętu? (25–26)
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W liście do Julii pisze o całym przedsięwzięciu, o zaangażowaniu fotografów, 
„mających zdjąć filmy z widoków wyspy Borneo i jej dzikich mieszkańców ludo-
żerczych” (35). Dysputę nad formułą polskości potwierdza swoim głosem uczen-
nica seminarium nauczycielskiego – Marta Zorzecka, córka robotnika fabrycznego, 
która podoba się Andrzejowi. Przekonuje o konieczności zdjęcia klątwy narodo-
wego stygmatu pospolitości, pozbycia się romantycznego płaszcza określającego 
nasz charakter narodowy:

– Kiedyż nareszcie – mówiła, zabrawszy głos – zdejmiemy z imienia Polski tę kląt-
 wę, którą na nią rzucił Słowacki nazwawszy ją „pawiem i papugą”! Rozpościeramy 
przed światem swoje wielkie ogony nad małymi główkami, powtarzamy bezmyślnie 
cudze słowa, które na swoim miejscu mają poważny sens, a u nas brzmią pustym 
dźwiękiem. Pobijamy wszechświatowe rekordy szybkości radykalizmu, wlokąc kulawe 
lub sparaliżowane nogi. Jesteśmy ciągle na przedzie w słowach, a na tyle w czynach. 
Zdaje nam się jak Chińczykom, że gdy w teatrze przybijemy tabliczkę z napisem; 
wielkie miasto, to wznosi się wielkie miasto. Obecną historię Polski tworzą zarozu-
miałe miernoty. Geniuszom albo nędza w dzieciństwie ukręca głowy, albo dojrzałe 
zakuwa w kajdany. Trzeba odgarnąć namuł i otworzyć wszystkie źródła rodzimych 
sił narodu. Pokolenia dojrzałe, które nie mogą zdobyć się na twórczość wielką, niech 
zaniosą swoje niedołęstwo do grobu, ale niech przed odejściem zdobędą się na jeden 
czyn szlachetny – niech rozkopią martwą warstwę społeczeństwa i z jego niskich 
pokładów wydobędą na wierzch bogate żyły geniuszu, które życie przerobi na klej-
noty i złoży w skarbcu Polski. Jej chwała i potęga spoczywa w jej dzieciach. (41)

Odpowiedź Andrzeja skupiona jest na wskazaniu działalności w bursie dla chłop-
ców – „Gnieździe Orląt”, owocu idei, któremu nie dawano szans przetrwania. Pro-
jekt stworzenia wspólnoty okazuje się ważnym punktem naprawczym i scalającym. 
Co ważne – nie grozi mu perspektywa unifikacji wyznaniowej, skoro na postu-
laty księdza o konieczności jedności religijnej, obnażające jednocześnie katolicyzm 
Andrzeja, odpowiada, że działalność ta ma na celu popieranie wielowyznaniowości 
(i pomocy dzieciom biednym i zdolnym, o ile zajdzie potrzeba). Marta jednak roz-
poznaje pozorność formuł i odkrywa kabotyństwo szlachcica:

– Kim ty właściwie jesteś? – mówiła do niego wzburzona myśl. Udajesz proroka, 
a jesteś rozpustnym szlachcicem, uwodzącym wiejskie dziewczęta bez uwagi na swoje 
sumienie i ich krzywdy. Po co daremnie podskakujesz, ażeby wznieść się wysoko, 
kiedy brutalna siła ściąga cię na błotny padół? Czemu chcesz być wyjątkowym czło-
wiekiem, kiedy z natury jesteś zwyczajnym samcem? Na co ci potrzebne okłamywa-
nie siebie i swoich ofiar? Pluń w swoją duszę, której nie możesz oczyścić z brudu, 
wyrzuć z niej wszystkie ideały, pozostaw tylko zwierzęcą namiętność. Będzie ci z nią 
lepiej, a nawet będziesz z nią więcej wart. (68)

Koledzy Andrzeja ze szkoły rolniczej odczytują ten stołeczny tekst jako przykład 
iluzji i fałszu, chorobliwą i mamiącą pozorami. Stołeczność okazuje się przes trzenią 
stęchłego powietrza, śmierdzącą zwietrzałym piwem, ujawniającą pozorność i fasa-
dowość Warszawy. Diagnozowanie polskiej duchowości okazuje się tu koniecznym 
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i potrzebnym procesem samoidentyfikacji, ale efekt samorozpoznania jest jawnie 
kompromitujący. Cechą duszy polskiej (Świętochowski posługuje się metaforyką 
jakże zbliżoną do formuł Brzozowskiego) jest „galaretowatość” (93), nieumiejętność 
konsolidacji i przetworzenia stanu rozchwiania w stabilny grunt i kościec narodowy. 
Potwierdza to przekonanie Marty:

Według mnie człowiek nie jest maszyną, która po małym uszkodzeniu traci od razu 
swą użyteczność. On może zachowa całą wartość pomimo uszkodzenia charakteru, 
które łatwo naprawić. W naszym gnieździe nie siedzą dojrzałe orły, których już nie 
można zmienić, ale orlęta, które można i trzeba wychować. (104–105)

Potwierdzający te diagnozy dotyczące wątpliwej kondycji narodowej list Roberta 
do Andrzeja (pisany z perspektywy, z dystansu), charakteryzujący cechy polskiego 
bagienka, zaściankowości i postszlacheckiej struktury myślowej opartej na pozo rnoś ci 
i powierzchniowości, tropi narodową „genealogię” przyczyn upadku i uśpienia. Właś-
nie te tkwiące nadal w polskiej duszy „rozwiane sny o potędze”, żeby posłużyć się 
trafną metaforą z Wesela Wyspiańskiego, diagnozującego pozorność, fantomatyczność 
i niemożność polskiej mentalności, okazują się jedynym budulcem polskości. 

Świętochowski ma świadomość, że polskość to wydmuszka, papierowa deko-
racja i fasada. Wreszcie jest nieznaczącą formułą, którą posługujemy się jako naród 
jedynie etykietalnie, nie mając świadomości jej potencji, skoro usypiamy drzemiącą 
w narodzie szansę na właściwe rozpoznanie rzeczywistości. Naszą narodową marność 
i schamienie obyczajów zawdzięczamy zaspokajaniu własnych interesów i zamknię-
ciu narodowej kurnej chaty:

Ach, jacy my Polacy jesteśmy piecuchy, zaściankowicze, susły rozmiłowane w swych 
ciasnych jamach! Nasze, a w każdej chwili wasze życie, jest życiem norników, wyła-
żących z dziury po to tylko, ażeby w pobliżu złapać i zjeść jakiegoś robaczka, gałązkę 
lub korzonek. Nie mogę sobie wyobrazić, ażebym kiedykolwiek powrócił do takiego 
mizernego istnienia. Moją zimną, mroczną, zaswędzoną czadem ojczyznę, szumiącą 
stłumionym gwarem małych ludzi, kłócących się o małe przedmioty, urządzających 
wyścigi żółwików lub popisy lotnicze bezlotków, oglądać będę już tylko na mapie, 
bo na niej nie widać, że Polska jest to wielka kurna chata bez komina, w której 20 
milionów ludzi dusi się dymem niemającym wyjścia. Przebijajcie okna, otwierajcie na 
oścież drzwi, wpuśćcie prądy świeżego powietrza, załóżcie radio, które was połączy 
z głosami całego świata. Inaczej nie będziecie ani wielkim narodem, ani potężnym 
państwem, tylko co najwyżej ogromną hodowlą bobrów, dostarczających bogatym 
społeczeństwom kosztownych futer. (117)

Co ciekawe – w liście Roberta zawiera się wręcz pamiętnikarska formuła przy-
wołania i zapisania, w której dominantą myślową staje się refleksja nad specyfiką 
polskości jako zadania. Fasadowość istnienia i tożsamościowy uwiąd – wyznaczony 
poprzez metaforę „życia w futerale” (140–141) – to trwałe komponenty narodowej 
przestrzeni pozornego samorozpoznania. Celowe przywołanie w liście perspektywy 
cudzoziemca oceniającego mobilność Polaków służyć ma obiektywizmowi poz-
nawczemu. Wynikająca z tej refleksji przenikliwa diagnoza – wskazuje, że miałkość 
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życia, jego mozaikowość i brak kośćca spajającego, brak spoiwa gwarantującego 
trwałą konstrukcję w stabilnych ramach, stanowią o charakterze polskiej kultury. 
Ponadto zapewnienie rozwoju ludowi i jego uświadomienie stanowią ważną pod-
walinę procesu świadomości narodowej:

Nasz chłop nie mógł dotąd tworzyć arcydzieł sztuki i dokonywać wielkich badań 
naukowych, bo niedawno zaczął do syta jeść i przyzwoicie się ubierać, a dotąd zaled-
wie co drugi umie czytać i pisać. Gdy wyjdzie z barbarzyństwa i ucywilizuje się, 
może nie będzie według nakazu mody nosił krótkich spodni i długich surdutów lub 
długich spodni i krótkich surdutów, nie będzie zgrywał się w klubach, utrzymywał 
na wsi haremów, a w mieście przyjaciółek, nie będzie umiał w trzydziestym roku 
życia mieć lat sześćdziesiąt, ale geniuszem być może. (209)

Chwiejność przedsięwzięć ze względu na ich urojony charakter i współdziałanie 
masy oparte właśnie na niezdolności spojenia zbiorowego, ponadto – sama chęć 
szlachetnej idei, jaką ma Andrzej, nie wystarcza, by utrzymać projekt pedagogiczny. 
Niewiedza na temat „istoty inteligencji polskiej” (107) okazuje się też przeszkodą 
do odkrycia właściwej strategii umożliwiającej zrealizowanie koncepcji pedago-
gicznej pomocy i wychowawczego wzoru filantropijnego: 

Jestem podobny do turysty, który pragnie dostać się na wysoką górę, ale nie może 
wejść na nią od razu i musi odpoczywać. Te odpoczynki nie dowodzą słabości prag-
nienia, ale słabość siły, którą już wyrobiłem w sobie, ale moja góra jest bardzo stromą 
i niedostępną skałą. (195)

Narodową iluzję potęguje dodatkowo status poety – konstruktora słowa i sejsmog-
rafu zmian, miernika kryzysu. Oczywiście – nie jest nigdzie w powieści powie-
dziane, jakie są obowiązki poety i powinności wynikające z jego natury, tyle że 
ważna w tym kontekście jest (franciszkańska z ducha) postawa poetessy Marii, która 
orszakowi dzieci ujawnia w formie opowieści, żywych obrazów i tańca własny wzór 
edukacyjny (można byłoby to potraktować jako alternatywę bursy dla chłopców). 
Niefunkcjonowanie w obrębie narzuconej formy uczestnictwa w życiu narodu ozna-
cza bowiem wykluczenie, banicję i poczucie nieprzynależności. Dlatego Włodzi-
mierz Iloczyński w rozmowie z Andrzejem definiuje siebie negatywnie:

Nie Polakiem, nie Rusinem, nie kupcem, nie rzemieślnikiem, nie chłopem – ot, jakąś 
naroślą na obcym ciele, może nieszkodliwą, ale bezużyteczną. Gdyby ta narośl była 
tym, czym zwyczajny guz, nie czułaby się nieszczęśliwą, ale ona ma świadomość 
swej bezwartości – co gorsza – świadomość chorobliwie wrażliwą. (181)

Finalna perspektywa uświadamia, że jedynym trwałym elementem konstytuują-
cym narodową tożsamość jest kategoria pamięci jako zwornika i skarbnicy tożsa-
mości, w której przechowywana i kumulowana jest wiedza o przeszłości. Dlatego 
w finale powieści Maria jadąca z Szymonem do ojca przekonana jest o integrującej 
i identyfikującej sile pamięci rodzinnej, która w perspektywie narodowej oznacza 
dopiero właściwą identyfikację:
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Twarze Andrzeja i Marty jadących koleją, wyglądały jak dwa zwierciadła, odbijające 
wzajemnie ich rozradowaną miłość. Mówiąc mało ustami, nie przestawali mówić do 
siebie oczami. To już nie była para przyjaciół, ale kochanków. (202)

I choć Świętochowski stosuje tu chwyt poetyki kiczu, jak z taniego romansu czy 
sentymentalnej łzawej powieści, to wywód Szymona o przechowaniu dziedzictwa tylko 
dzięki strukturze opowieści i pamiętania, potwierdza diagnozy felietonisty Liberum	
veto z lat dwudziestych, przygotowujące do rozpoznania narodowej „genealogii teraź-
niejszości”. Bezrefleksyjne przeżywanie świąt, bezczynność, manifestacyjność (pod-
szyta niezrozumieniem, wynikająca z samej zasady wiecowania), złudna otwartość 
duszy narodowej44 – to elementy, które konstruują tę „genealogię teraźniejszości”, dla-
tego też formuły określające jej status wypunktowane w Nałęczach	stanowią wprowa-
dzenie do dyskursywnej diagnozy polskości w Genealogii	teraźniejszości z 1936 roku. 
Dlatego też warto zapis powieściowy Nałęczów łączyć z tą dyskursywną perspek-
tywą szukania wzorców tożsamości konstytuujących korzenie zbiorowej wyobraźni. 
W perspektywie powieści warto jeszcze tylko zwrócić uwagę na utopijną mowę 
 Piotra Nałęcza na łożu śmierci. Ujawnia ona paradoksy istnienia z perspektywy 
chrześcijańskiej. W podniosłym, owacyjnym geście eksklamacyjnego zawieszania 
głosu, jako realizacja zasady prawdopodobieństwa powieściowego nie przekonuje 
ona i razi sztucznością. Ale jako formuła diagnozująca i projektująca myślenie przy-
szłościowe – jest ważnym głosem, który otwiera się na przyszłe budowanie, mające 
na uwadze korzenie charakteru narodowego i jego pokład mentalny:

– A kto stworzył Polskę?... Szlachta… Bryła złota rozkruszyła się w grudki i piasek… 
Ale złoto jest… Trzeba je wydobyć i stopić… Wszystkie dusze ludzkie muszą się 
zmienić na złoto. Bądźcie szlachetni… Najgorszym rodzajem człowieka jest cham. 
Tyran, okrutnik, morderca, krzywdziciel – to takie chamy… Zbudujcie kościół dla 

44 „Polacy – czytał – zbliżają się do świeżo poznanych ludzi w skokach, Holendrzy wolno 
i ostrożnie. To też Hook dopiero teraz zaczyna być względem mnie szczerym. […] Dostarczył mu 
ich przyjaciel, który kilkanaście lat przebywał w Polsce jako kierownik warsztatów tkackich fabryki 
płótna. Oto jego opina:

«Polacy są narodem uczuciowym, sympatycznym, gościnnym, rycerskim, ale łatwowiernym, 
lekkomyślnym, rozmiłowanym w błyskotliwych pozorach, rzadko sięgającym do gruntu rzeczy, 
nielubiącym pracy i punktualności. Niepodobna oznaczyć, kiedy wstają, kiedy jedzą obiad, kiedy 
kładą się spać, wszelki termin jest dla nich punktem ruchomym w nieokreślonych granicach. Zaję-
cie się jednym przedmiotem szybko ich nuży, potrzebują ciągłych zmian. 

Objawy ich energii nie są prądem stałym, lecz przerywanym. Są to małe wulkany, które tylko 
dymią, a od czasu do czasu wybuchają strumieniem lawy. Ich życie publiczne składa się z pojedyn-
czych lub zbiorowych wystrzałów, po których następuje pustynna cisza, albo z wiwatów, wznoszo-
nych kielichami, w których jest dużo piany, a mało wina. Ponieważ w każdym trudzie szybko się 
męczą, więc dni powszednich nie lubią i mnożą sobie święta. Nie wystarcza im kilkadziesiąt reli-
gijnych, wymyślają nowe społeczne i polityczne. Przepadają za manifestacjami i pochodami publicz-
nymi, w których biorą tłumny udział nawet wtedy, kiedy nie rozumieją lub nie podzielają celu tych 
procesji. Pomimo to jednak, ile razy dostaną się w mocne organizacje pracy za granicą, są niezwyk-
 le zdolnym i nieocenionym materiałem podwładnym a nawet kierowniczym. Prawdopodobnie Robert 
Nałęcz posiada te wszystkie wady i zalety. Ponieważ zaś dusza polska rzadko bywa szczelnie 
zamknięta i otwiera się łatwo, przeto sam dostrzeżesz, które w nim przeważają».” (158–160).
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sprawiedliwości, bo to jest serce Jezusowe… uważajcie się za równych, których 
los postawił wyżej i nie upodabniajcie się do tych, których postawił niżej. Miłujcie 
pros taków, ale nie prostactwo… Lud jest pokładem marmuru, nie galerią posągów… 
Budują bramy triumfalne dla bandytów, za którymi korzy się motłoch… Nikczemność 
zuchwała rządzi nikczemnością lękliwą… Wilki i owce… Ludzkość ma do wyboru: 
albo być szlachtą albo hołotą… Świat jest bagnem, na którym kwitną lilie wodne… 
na jednego Chrystusa wypada dwóch powieszonych łotrów i tysiąc nieukaranych, 
którzy stawiają krzyże… Śmiejcie się błazny, dopóki macie rozweselonych i pobłaż-
liwych panów. (217–218)

Dlatego czytanie Nałęczów	 także w perspektywie Genealogii	 teraźniejszości45 
okazuje się zwartą myślowo i przekonującą całością integrującą dyskurs powieś-
ciowy z dyskursem eseistycznego studium historycznego. Już we wstępie do tego 
tekstu Jerzy Rudzki zauważa, że Świętochowski w swej rozprawce nie stawiał sobie 
żadnych odkrywczych celów, tylko wychowawcze46. To ujawnienie nowej wersji 
„wskazań politycznych” – zdaniem badacza – miało być pomocne w rozpoznaniu 
dziedzictwa szlachetczyzny w Polsce międzywojennej47:

Świetny stylista, niezrównany mistrz słowa w artykułach programowych i ciętych 
polemikach wypowiada walkę szlacheckiemu obskurantyzmowi i zacofaniu, złym 
obyczajom, pustce salonowego życia i stanowej hierarchii48.

Dyskurs eseistyczny, podparty historiograficznym zapleczem krakowskiej szkoły 
historycznej – m.in. pracami Waleriana Kalinki (Ostatnie	lata	panowania	Stanisława	
Augusta;	Sejm	Czteroletni), Władysława Smoleńskiego (Dzieje	narodu	polskiego), 
pozwala stwierdzić pewną oczywistość strategii nadawczej. Patronat naukowy history-
ków krakowskich jest tu tylko alibi własnego głosu Świętochowskiego, który jednak 
w swym wywodzie, ocenia i wartościuje obecność szlachetczyzny w obrębie świado-
mości narodowej z perspektywy stojącego nad grobem obserwatora sceny społecz-
nej, politycznej i obyczajowej. Obserwatora wycofanego, ale uczestniczącego. I co 
ważne – rozpoznanie to dotyczy całej tożsamości narodowej, ale przecież – podobnie 
jak w stołecznym tekście zapisanym na łamach Liberum	veto (o którym piszę dalej), 
narodowość bardzo często sprowadza się do stołeczności – o chorym kręgosłupie. 
A pokazanie przestrzeni stołeczności oświeceniowej prosperity i międzywojennego 
tygla, mozaiki, ciasta, galarety (to metafory tekstów Świętochowskiego) potwierdza 
tylko silne zainteresowanie bacznego obserwatora jej fenomenem.

45 A. Świętochowski, Genealogia	teraźniejszości, Warszawa 1957. Wszystkie cytaty podawane 
są z tego wydania. Po cytacie podaję numer strony cytowanej.

46 Zob. Wstęp [do]: A. Świętochowski, Genealogia	teraźniejszości, dz. cyt., s. VI. „Genealogia	
teraźniejszości po raz pierwszy ukazała się w 1935 roku w odcinkach w tygodniku o wyraźnie 
endeckim zabarwieniu „Prosto z mostu”. W r. 1936 Genealogię	teraźniejszości wydaje „Rój” w for-
mie książkowej.” (s. VIII).

47 Tamże, s. VI–VII. Główne elementy tego dziedzictwa: lekceważenie mas, wystawne życie 
elity rządzącej, jej despotyzm, egoizm, uwielbienie siły, panoszące się złodziejstwo i korupcja. 

48 Tamże, s. XIII. 
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Mimo zarzutu wobec naukowego warsztatu, który wytaczają Świętochowskiemu 
Feldman49 i Górka50, poddając w wątpliwość wiarygodność rozpoznań i ich war-
tość historyczną (nieuwzględnienie prac Komisji Edukacji Narodowej, reform kul-
turowych, gospodarczych, administracyjnych, jednostronnie dodatnio pokazany 
Kościuszko), mimo oskarżenia o narodowy nihilizm51, Genealogia	 stanowi niez-
wykle trafną diagnozę tożsamości i wzorców kształtujących świadomość między-
wojennej postszlacheckiej formy polskości. 

Rozpoznaniom i diagnozom Świętochowskiego patronuje motto Comte’a: „Prze-
żywamy życie umarłych”. Kategoria „przeżycia” jest nieodzownym elementem każdej 
identyfikacji. Dlatego też Świętochowski żywi przekonanie, że wyraziście brzmiąca 
filozoficzna formuła autora Kursu	filozofii	pozytywnej, okazuje się niez będna jako 
taki identyfikacyjny wzornik dzięki przefiltrowaniu jej także przez medium filo-
zofii życia. Przeżycie okazuje się doświadczeniem integrującym ludzką indywidu-
alność, myślenie o sobie jako podmiocie, ale też ustawia w relacji do wspólnoty. 
Tekst właściwy poprzedzony jest komentarzem wykładającym prawidła i nieoczy-
wistości historii – jako przestrzeni doświadczenia i przeżycia oraz wiecznej przes-
trzeni interpretacji. Skryty uczeń Nietzschego – nie po raz pierwszy – ujawnia, 
że historia opiera się na brakach i zafałszowaniach. Podejrzliwość wobec historii 
jako matrycy odniesienia i zbiornika zapisanych głosów, jako obrazu rzeczywistości 
– czyli przetransponowanego przez medium interpretacyjne – faktu, który zawsze 
podlega regule ujęcia w formę, skłania Świętochowskiego do tego, by powtórzyć, 
że historia jest nie tyle nauką, co opowieścią: 

Wszystkie narody mają mniej lub więcej podrobioną historię – utkaną z prawd, 
domniemań, zmyśleń i zwyczajnych kłamstw. Jest ona jak gdyby barwnym obrazem, 
wyhaftowanym na kanwie rzeczywistości. […] Toteż historia jest raczej opowieścią 
naukową niż nauką. (3)

Refleksja nad osiemnastowieczną kondycją narodową podyktowana jest chę-
cią dotarcia do „prawdy naszych przedrozbiorowych dziejów” (4), jakkolwiek pro-
ces samego poszukiwania i weryfikowania okazuje się tu ważny. Bo sama prawda 
w przypadku opowieści zostaje podważona, a na pewno podejrzana i nadwątlona. 
Ponadto ważna okazuje się tu próba ujawnienia zgubnych skutków „narkotyzowania 
społeczeństwa” (8), które są widoczne jako paralela dziejowa w  osiemnastowiecznej 

49 Zob. J. Feldman, Czy	genealogia	teraźniejszości?, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 9, s. 5. 
50 Zob. O. Górka, O	złym	rewizjonizmie	a	rzeczywistym	obrazie	historycznym, „Gazeta Polska” 

1936, nr 5–6. 
51 Skoro – jak pisze we Wstępie Jerzy Rudzki – „w karykaturalnym niemal ujęciu postaci 

Stanisława Augusta doszukiwano się niekiedy, zwłaszcza w środowiskach sanacyjnych, zakonspi-
rowanej krytyki Piłsudskiego i jego roli w życiu politycznym Polski.” (XI). Jerzy Rudzki, wskazu-
jąc także na jednoznaczność i synonimiczność traktowania przez Świętochowskiego przebudowy 
społeczeństwa z przebudową osobowości, a nie ustroju ekonomicznego i politycznego, powołuje 
się na aprobatywny sąd Mieczysława Pszona (s. XVI) zamieszczony w endeckim „Głosie” – „Tygo-
dniku Polskiej Myśli Narodowej”. Zob. M. Pszon, Sąd	nad	polskim	charakterem	narodowym, „Głos 
Poznański” 1936, nr 1. 
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szlacheckiej Polsce i tej międzywojennej. Służy temu wręcz katalogowe wylicze-
nie pierwszoplanowych bohaterów zdrady narodowej, którzy przyczyniali się do 
powolnego upadku: począwszy od „plugawego tronu” (37) królewskiego, przez 
Adama Ponińskiego, po drugiego twórcę Targowicy – Szczęsnego Potockiego, twórcę 
legionów polskich, generała Dąbrowskiego – który „był tak naiwnym politykiem, 
że proponował królowi pruskiemu, ażeby ten łącznie z Francją przywrócił Polsce 
samoistność” (43), kochanicę Repnina – Izabelę Czartoryską. Ostrej krytyce pod-
daje także Świętochowski Trembeckiego i Karpińskiego za pisanie panegiryków na 
cześć Repnina. W opozycji wskaże na wizerunek „księcia poetów”, który jest przyk-
ładem nonkonformizmu, choć jako postawa nie jest również godna naśladowania, 
a tym bardziej aprobowania:

Krasicki przechodził przez ówczesne błoto w eleganckiej szacie, zabezpieczywszy 
ją od zabryzgania, ale ani nie wstrząsnął się wstrętem na widok upodlenia i zbrodni, 
ani nie cierpiał bólu na widok poćwiartowanej ojczyzny. (54)

Na drugim biegunie ustawia bohaterów narodowych. Zaczyna od Kościuszki, któ-
rego gloryfikuje z namaszczeniem proroka, ale używa jego sygnatury jako etykiety 
wzorującej52. Taka konstrukcja obrazowego i opozycyjnego (wartościującego) przywo-
łania służy do zbudowania piramidy społecznej. Środek jej stanowi właśnie szlachta, 
która dzięki swojemu „nie pozwalam” – budowała pusty rdzeń tożsamościowy. Ta 
perspektywa wyznaczała, zdaniem Świętochowskiego, status Polski w Europie jako 
osłabionego i prymitywnego, gnuśnego tworu. Nieświadomość narodowa53, śmiesz-
ność, zaślepienie, zniewieściałość szlachecka (którą Świętochowski piętnuje wzorem 
Kochanowskiego z Satyra czy Potockiego), przesądy kastowe, przekupstwo, brak sta-
łych przekonań politycznych i społecznych, posunięty do fanatyzmu katolicyzm – to 
konstrukty mentalne osiemnastowiecznej Polski, które jako forma przeżytków, diag-
nozująca ironicznie z przywołanym mottem Comte’a54, są odziedziczonym i trwałym 
budulcem międzywojennej, wyzwolonej (tylko pozornie) Polski. Niemożność wyjścia 
z własnej formy kulturowego amalgamatu tożsamościowego – musi być konieczne 
rozpoznana, by można było definiować prawidła własnej tożsamości: 

Naszą historię tworzyli bezpłodni kulturalnie możnowładcy, podległy i żebrzący o ich 
łaski gmin szlachecki i uciemiężony, zdziczały, ogłupiony lud wiejski, któremu wraz 
z mieszczanami zamykano starannie nie tylko drzwi i furtki, ale nawet szczeliny, któ-
rymi mógłby się przecisnąć do uprzywilejowanej kasty. (100)

Świętochowski pyta o to, co zostało z osiemnastowiecznej formy narodowej 
i jakie rysy tego dziedzictwa (używa kategorii „charakteru”) komponują polską 
teraźniejszość. Nieumiejętność poznawania prawa powszechnego, niedbałość o lud 

52 „Wizerunku Kościuszki rysować nie trzeba, bo ma go wyryty w sercu każdy Polak.” (55).
53 „Imieniny żadnego króla polskiego nie były obchodzone z taką uroczystością, jak tej uko-

ronowanej prostytutki [carowej rosyjskiej – dop. mój – D.M.O.].” (64).
54 Do której ironicznie się odwoła jeszcze pod koniec wywodu, kiedy pisze o konieczności 

„uszlachcenia ludu” (114).



Dylematy powieściopisarza 227

i jego poczucie przynależności okazują się nieusuwalnymi prawidłami funkcjo-
nowania ówczesnego międzywojennego „światka”. Przekładalność doświadczeń 
i wspólny trzon mentalności mimo zmienionych tylko ram uczestnictwa w kulturze 
to przerażająca diagnoza kondycji lat trzydziestych XX wieku. Rozdrobnienie poli-
tyczne i gospodarcze przekłada się oczywiście na niemożliwość dialogu, rozprosze-
nie myśli, których źródłem jest anarchiczny indywidualizm55. Patronat szlachecki 
widoczny w kulturotwórczej formule negatywnej obecności ujawnia poddawanie 
kultury i jej odziedziczonych form, mechanizmowi opresywności:

Chociaż szlachta polska była kastą szczelnie zamkniętą, jako wyłączna twórczyni kul-
tury narodu, wywarła wpływ na inne jego warstwy, a nawet na masę ludową, która 
przejęła od niej formy życia, obyczaje, pojęcia i upodobania. […] Nasz lud zatem 
musi się naprzód odszlachcić, przestać być małpą szlachecką, zanim zdoła nadać 
narodowi inną postać – demokratyczną. Na to przeobrażenie się musi Polska czekać 
bardzo długo i długo pasować się z fatalnym dziedzictwem przeszłości. (115)
Ponieważ ona [szlachta – dop. mój – D.M.O.] w ciągu 8 wieków była jedyną klasą 
rządzącą, pełnoprawną, uprzywilejowaną, przeto nadawała formy myślom, uczu-
ciom i objawom życia ogółu. (118)

Dlatego też Świętochowski nie widzi możliwości wyjścia z tego kryzysu wyczer-
pania formy i nietwórczych działań. To zbaczanie z właściwej drogi okazuje się nie-
uchronnym procesem cywilizacyjnego upadku, cywilizacyjnego krachu idei, war-
tości i ideałów, które wyznacza się w celu stabilizacji, a bilans zysków dla Polski 
okazuje się mizerny. Przywołana tu ironicznie figura Tołstojowskiego ewangelicz-
nego rycerza „niesprzeciwiającego się złu” (nieadekwatna wobec czasów obec-
nych) każe przypuszczać, że dylematy starego mędrca nie sprowadzają się tylko do 
refleksji nad kondycją świadomości i mentalności narodowej, lecz także do zary-
sowania mapy ówczesnej sytuacji politycznej, konieczności mobilizacji sił i środ-
ków, bowiem „każdy naród, jeżeli pragnie żyć i rozwijać się, musi dziś organizo-
wać się jako państwo uzbrojone” (124). Dlatego też tak inną perspektywę osiąga 
Świętochowski, kiedy w kontekście niewyzyskania szansy przez Polskę (skutkiem 
jej niekolonizatoroskiej formy obecności na mapie politycznej od wieków), pisze 
o wolności narodowej: 

Zamykając tę Genealogię	teraźniejszości, w której wykazywałem niezdolność Pola-
ków do stworzenia państwa, mogłem wzbudzić w czytelnikach opinię, że należę do 
jego czcicieli w dotychczasowej postaci. Bynajmniej. Organizacja zbiorowiska ludz-
kiego oparta na przymusie, gwałcie, przywileju i gotowości do wojny, na rozmaitych 
nieprawościach politycznych, w której prawo albo jest wykręcane, albo dopełniane 
osobistą wolą posiadaczów władzy, nie może być idealną i pożądaną formą istnie-
nia społeczeństwa. (124)

55 „Nie posiadając zdolności kolonizacyjnych, natomiast posiadając wszystkie nałogi i przesądy 
szlacheckie, krzywdzące i wyskakujące masę ludową, nie pozyskaliśmy, przeciwnie rozdrażniliśmy 
przyłączoną ludność obcą i pomogliśmy do wytworzenia się ogromnych, niezliczonych i często 
wrogich państewek możnowładczych.” (103–104).
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Tej wolności, na którą wskazywał Mill w swym traktacie, a która jest wyzna-
czona przez pryzmat drugiego człowieka. Dlatego też – jeśliby, zdaniem Święto-
chowskiego, „z czynów dawnej szlachty polskiej odjąć nadużycia i wyłączność 
kastową” (124), realizowałaby ona (jako naród) formułę wolnościową utylitarysty 
angielskiego (powołującego się na Robespierre’a):

nie jesteśmy mistrzami w oszustwie i gwałcie – i to może jest główną przyczyną, 
że nas lekceważy świat, dla którego te zdolności stanowią siłę. Dopóki polityka będzie 
zuchwałym bandytyzmem, zręczną kradzieżą i grą szulerów fałszywymi kartami, 
dopóty będziemy tylko biernymi widzami pozbawionymi tych wszystkich korzyści, 
jakie ona daje swym śmiałym i szczęśliwym uczestnikom. Dopiero kiedy ona będzie 
powściągniętą w popełnianiu swoich bezkarnych zbrodni, my zajmiemy w świecie 
stanowisko mocne i szanowane, o ile rozumie się, wytężymy i zużytkujemy wszyst-
kie nasze siły na twórczość kulturalną. (127)

Ale perspektywa europejskiej tożsamości jest wątpliwa, ufundowana bowiem 
na kryzysie wszelkich dziedzin twórczych. Ten Wilsonowski „stan likwidacji” 
(127–128)56, ujawniający dysfunkcjonalność kwalifikacji, wartościowania, nazy-
wania, regulowania i systemowości, wyraźnie ogłasza bankructwo wszelkich norm 
życia zbiorowego:

Powszechne staje się spostrzeżenie, że obecne podstawy, formy i sprężyny życia są 
złe, że jego budowa rozpada się i powierzchowną naprawą uratować jej nie można, 
że musi być przerobiona z gruntu. (128)

Jak zaważa Ewa Paczoska w tekście Polska	genealogia	 teraźniejszości	w	 lite
raturze	końca	lat	30.	XX	wieku, pojawiająca się w cieniu katastrofy książka Świę-
tochowskiego – jako znak identyfikacji kultury XIX wieku, odwołujący się do roz-
biorów Polski, stając się również metodą prowokacji, ujawnia przede wszystkim 
zmierzch kultury, ale jednocześnie jest „desperackim wyznaniem pozytywistycznej 
wiary w kulturę”57. Co ważne – o tym zmierzchu wspomina już Świętochowski na 
łamach „Prawdy” w 1884 roku, kiedy pisze o życiu w epoce zaniku uczuć, niezdro-
wego czasu, gdzie koszary wojskowe zastępują Parnas, Akademię i ogród Epikura, 
a ponad Europą widnieje widmo pożaru, pogromu i kryzysu kultury58.

Finalne odwołanie do dewizy Comte’a raz jeszcze przewartościowuje myślowy 
wywód Świętochowskiego udowadniający polską konfederacką, buntowniczą 
postawę, zwyrodniały indywidualizm, rozpasanie obyczajów:

56 Podparty wizją Rabindranatha Tagore z jego Nacjonalizmu: „Po tylu wiekach cywilizacji 
narody drżą w obawie jedne przed drugimi, jak dzikie zwierzęta o północy, zamykają przed sobą 
niegościnne swe wrota, a łączą się jedynie w celach napaści lub obrony. […] Bezczelne kłamstwa 
kroczą dumnie po Europie na szczudłach handlu, polityki, patriotyzmu… Każdy kraj posiada swoją 
własną historię wiarołomstwa, złodziejstwa, kwitnie zawiścią i podejrzeniem”… (130).

57 Zob. E. Paczoska, Polska	genealogia	teraźniejszości	w	literaturze	końca	lat	30.	XX	wieku 
[w:] tejże, Prawdziwy	koniec	XIX	wieku.	Śladami	nowoczesności, Warszawa 2010, s. 173.

58 Zob. Poseł Prawdy [A. Świętochowski], „Prawda” 1884, nr 15. Cyt. za: Lv, t. 1, s. 405–406. 



Dylematy powieściopisarza 229

Ciągle jeszcze bohaterów wojny otaczamy czcią, uwielbieniem, sławą, a ich czynami 
ozdabiamy karty historii. Z tego kultu w narodach zaborczych rodzi się bandytyzm 
polityczny, w naszym – bezprawie. Pod tym względem „przeżywamy życie umarłych”, 
którzy nie zrobili ani razu rewolucji wielkiej, ale robili nieustannie małe. (130)
Wytwarzamy uświęcone bezprawie. Przemiana zaś nie może być dziełem Mesjaszów, 
lecz całego społeczeństwa. Za przeszłość odpowiada naród szlachecki, za teraźniej-
szość naród cały. (131)

Refleksja krytyczna Świętochowskiego związana z osiemnastowieczną formą 
pańs twa szlacheckiego, która odbija się nieustannie jako matryca identyfikująca 
w dwudziestowiecznej, międzywojennej Polsce, jest podyktowana niezgodą na kul-
turowy upadek i marazm nieświadomej masy. Tym bardziej ujawnia wspólnotę 
myślową, kiedy jest czytana w perspektywie XVIII wieku jako czasu realizacji najś-
mielszych intelektualnych zamierzeń, czasu Woltera i Encyklopedystów. Dlatego 
też kantowska perspektywa konieczności zmiany stanu świadomości, owo wyjście 
z niedojrzałości, „wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej 
winy”59 – niewidoczna przecież w polskim paradygmacie kulturowym – zarówno 
XVIII wieku, jak i międzywojniu, staje się tym ważniejsza. 

Przełomowość oświeceniowej formacji kulturowej – dla Świętochowskiego – 
jest nie do przecenienia. Tyle że w paradygmacie polskiego zaścianka niemożliwa 
do realizacji, stąd też jego projekt, by myśleć o postszlacheckiej międzywojennej 
Polsce jako przestrzeni niemożliwości i braku.

Stanisław Brzozowski, pisząc o atmosferze zaściankowości, która wycisnęła na 
nim swe piętno, wskazywał, że między innymi Świętochowski dzięki sile woli, 
zmagał się z formułą polskości, by móc ją przeformułowywać twórczo – jedynie on 
może więc stanąć w rzędzie wielkich polskich mędrców wieku oświeconego: 

W tej olbrzymiej, codziennej walce o chleb powszedni życia i myślenia, o oddech każdy 
– tkwi Polska, niechże pozna się ona w tym przyziemnym, codziennym trudzie, niech 
się stanie dla niego siłą. O rzeczach najmożliwszych do spełnienia mówimy tu, o rze-
czach, które nie przekraczają miary ludzkiej woli. Wola polska miała już takie nagłe 
zwroty: bywało już jej na imię: Konarski, Śniadeccy, Staszyc, Świętochowski60.

Świętochowski, jeden z ostatnich filomatów61, jako absolwent Szkoły Głównej 
– kontynuatorki idei oświecenia w Polsce, jak o niej pisał Stanisław Fita62, tym 
bardziej nie mógł się zgodzić z zaprzepaszczeniem oświeceniowego umiłowania 

59 Zob. I. Kant, Co	to	jest	Oświecenie? [w:] T. Kroński, Kant, Warszawa 1966, s. 164.
60 S. Brzozowski, Legenda	Młodej	Polski, dz. cyt., s. 156–157. 
61 K. Ratajska, Dziedzictwo	filomatyzmu, Wrocław 1987, cz. II (Pozytywistyczna	koncepcja	filo

matyzmu), rozdz. I (Ignacy	Domeyko	w	Warszawie	–	spór	o	trwałe	wartości	filomatyzmu), s. 86. 
62 S. Fita, Pokolenie…, dz. cyt., s. 12. Autor pisze, że wtedy widoczny jest przecież kult nauki, 

pracy użytecznej w życiu narodowym, podwaliny pod rozwój nowoczesnej oświaty i badań nauko-
wych, powstaje KEN, Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, TPN w Warszawie, UW, poza stolicą 
uniwersytet w Wilnie, Liceum Krzemienieckie – „instytucjonalne formy i rezultaty przełomu, jaki 
się w dobie Oświecenia dokonał” (s. 12). 
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nauki, kultu wiedzy umożliwiającej wychodzenie z ciemnoty umysłowej i zapóź-
nienia rozwojowego, a także tożsamościowego. 

Polska dialektyka oświecenia63 – w refleksji Świętochowskiego – też ufundowana 
była na aporetyczności kulturowej, niewynikłej co prawda z traumy Wielkiej Rewolu-
cji Francuskiej (choć echem jej jest rozprawka o Wolterze), ale z historii przeformu-
łowywania się postszlacheckiej tożsamości. Ważną figurą w tej refl eksji była figura 
Kościuszki. Dla Świętochowskiego Kościuszko staje się wzorem żołnierza i wodza, 
ale także ideałem obywatela, skoro – jak zauważa Stanisław Fita – jest bohaterem 
narodowej historii, prawdziwym demokratą rozumiejącym lud64. W Genealogii	teraź
niejszości – według Fity – jest on jedynym bohaterem bez skazy65. Postać Kościuszki 
staje się figurą bohaterstwa, o której pisze Święto chowski w felietonie z cyklu Libe
rum	veto na łamach „Myśli Narodowej”66. Upomina się także w artykule O pomnik 
dla	Kościuszki	o tę formę pamięci – konieczną i oddającą w pełni hołd największemu 
Polakowi67. W tym samym 1927 roku publikuje na łamach „Tygodnika Ilustrowa-
nego”68 fragment dramatu Kościuszko69. Akcja dramatu (akt IV) dzieje się w celi 
więziennej w Petersburgu – Kościuszko z obandażowaną głową leżący na tapczanie 
(925) słyszy prośbę o przebaczenie od jednego z żołnierzy, usprawiedliwiającego się 
i wyznającego miłość do Polski. Odpowiedź Kościuszki utrzymana jest w podniosłym 
martyrologicznym tonie przekazującym imperatyw miłości ojczyzny (925):

Bądź uczciwym, kochaj Polskę, która jest drugą twoją matką, odpokutujesz swoją 
winę. Bóg ci ją daruje i ojciec przebaczy. (925) 

Kościuszko, świadomy zaniku niepodległej Polski, mówi o mordzie  państwowym, 
jakiego dokonali sami Polacy. W wypowiedzi tej wyraźnie zaakcentowana jest śmierć 
ludu polskiego (o której napisze Świętochowski w kontekście dokonań Kościuszki mają-
cych na celu właśnie uświadamianie ludu i budzenie jego  war tości – w  Historii	chło
pów	polskich). Determinującą okazuje się kategoria i kwestia wolności – w  rozmowie 

63 Oczywiście jakość to inna profilem i fundamentem myśli od wersji frankfurckich filozofów. 
Por. T.W. Adorno, M. Horkheimer, Dialektyka	oświecenia, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1994. 
Filozofowie twierdzą, że nowoczesna (oświeceniowa) racjonalność unicestwia przede wszystkim 
podmiotowość i alienuje jednostkę. 

64 S. Fita, Pokolenie…, dz. cyt., s. 187. 
65 Tamże, s. 188. 
66 Lv, „Myśl Narodowa” 1927, nr 23. Cyt. za: Lv, t. 2, s. 566–569.
67 A. Świętochowski, O	pomnik	dla	Kościuszki, „Tygodnik Ilustrowany” 1927, nr 47, s. 945–947. 
68 A. Świętochowski, Kościuszko, „Tygodnik Ilustrowany” 1927, nr 46 (na stronie tytułowej 

podobizna Świętochowskiego). Wszystkie cytaty podawane są z tego wydania. Po cytacie podaję 
numer strony cytowanej. 

69 Publikacji sprzyja jubileusz sześćdziesięciolecia pierwszego opublikowanego artykułu zwią-
zanego z Kazimierzowym wspomnieniem dzieciństwa. Na stronie tytułowej pisma widnieje wzmianka, 
że „w nr. 424 „Tygodnika Ilustrowanego” z dnia 9 listopada 1867 roku, a więc sześćdziesiąt lat temu, 
nestor piśmiennictwa polskiego Aleksander Świętochowski pomieścił pod pseudonimem Henryka 
Dołęgi pierwszy swój artykuł pt. „Kaźmirz dzisiejszy”. Dla uczczenia tego święta piśmiennictwa 
polskiego, a zarazem święta naszego pisma, zamieszczamy w numerze niniejszym fragment dramatu 
Świętochowskiego pt. „Kościuszko”, który sędziwy jubilat niedawno ukończył”.
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Kościuszki z Niemcewiczem wolność diagnozuje się jako nadzieję narodową (926). 
Monolog bohatera narodowego, pełen wątpienia i refl eksji (dzięki retorycznym eks-
klamacjom) nad kondycją narodową, wyznacza wyraźny profil myślenia Świętochow-
skiego poddający ocenie relację ja-wspólnota w pers pektywie wolnościowej:

Jestem wolny… na co mi wolność? […] Czemu nie poległem, czemu mnie  uratowano… 
na co i komu jest jeszcze potrzebny Kościuszko? Polsce i sobie. Boże, Boże, dlaczego 
dałeś mi tak wielkie ukochanie ojczyzny i tak małą siłę ratowania jej! Ratowanie? 
A może ja właśnie przyśpieszyłem jej zgubę?... Car uwolnił mnie z więzienia, ale kto 
uwolni mnie od tej strasznej myśli, że ja także jestem winien?... Czy to tak wiele zna-
czy różnica przyczyn wobec tożsamości skutków?... Inni zgubili Polskę przez swą nik-
czemność, ja ją zgubiłem przez nierozważną miłość, ale rezultat jednaki… Czy Polska 
nie wolałaby być zbawiona przez złą wolę, niż zatracona przez dobrą? (926)70.

Ale warto też w tym kontekście oświeceniowej refleksji Świętochowskiego wska-
zać na doniosłość wolteriańskiej myśli w jego realizowanym projekcie myślowym. 
W rozprawce o Wolterze (1878)71 ujawnia Świętochowski umysłowy charakter cywi-
lizacji i epoki Ludwika XIV, zróżnicowany rytm dziejowy epoki Króla Słońce. 
Wskazując na szeroko pojętą kategorię nowości – nowy społeczny rozkład, nowe 
odrodzenie, nowe żywioły, nowy wybuch, pisze o „dreszczu gwałtownej gorączki” 
wywołanej w czasach Ludwika XIV za sprawą Woltera: 

Wiek XVIII od pierwszych zaraz dziesiątków lat czuł już we Francji społeczne trzę-
sienie. (1)

Podkreślając wrażliwość wolnomyśliciela, powołuje się na ważne sądy Woltera 
określające status filozofa, mędrca, konieczność wynalezienia Boga w przypadku 
jego nieistnienia, przekonanie, że „«prawdziwi filozofowie są apostołami Boga»” 
(9), o teologii prowadzącej do ateizmu, by wreszcie dostrzec najważniejszy efekt 
jego oddziaływania przeciw fanatyzmowi dzięki wykorzystaniu w twórczości róż-
nych dyskursów diagnozujących stan kultury:

Niezmordowaną do ostatnich chwil życia ręką rzucał on w ten cel swojej nienawiści 
najrozmaitszego rodzaju, a zawsze straszne pociski: drobne wiersze, epopeje, satyry, 
dramata, filozoficzne i historyczne dzieła. (13)

To właśnie Wolter okaże się mistrzem formy dla Świętochowskiego, mistrzem 
nieakademickiego dyskursu, filozoficznej formy otwartej, zmieniającym ciągle „broń 
i strategię”! (23), zdzierając iluzje z fałszywej tradycji, mniemań, stereotypowego 
myślenia, by wolność uczynić kategorią nadrzędną. Tę formę filozoficznej diagnozy 
i utajonego wykładu wyłożonego w różnorodnych gatunkach literackich uprawia 
przecież autor Woltera:

70 Scenę kończy nieoczekiwane wbiegnięcie Niemcewicza z wieścią o cudzie – wolności Pols-
 ki. Kościuszko finalnie podkreśla jednak niemożność wymazania z sumienia narodowego myśli 
o obecności zdrajców narodowych. Wie, że nie ma dla niego miejsca w ojczyźnie, stąd pomysł 
wyjazdu do Stanów, który umożliwi odetchnięcie wolnością (926) i możliwość działania. 

71 Wolter, dz. cyt. Wszystkie cytaty podawane są z tego wydania. 
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Z treścią tej nauki sprzymierzyła się dla osiągnięcia wielkich rezultatów jej forma. 
Podczas gdy radykalni filozofowie ówcześni wykładali swoje mniemania w ścisłych 
naukowych rozprawach, Wolter szerzył je pod postaciami najdostępniejszych dla 
ogółu rodzajów literatury i wyrażał językiem zarówno zrozumiałym, jak olśnie-
wającym. Inaczej działają gromy rzucone na nietolerancję z suchej filozoficznej 
księgi, a inaczej ze scenicznych desek przez usta bohaterów dramatu. Nie tak daleko 
zabiegnie ciężkie dzieło, jak lekka, dowcipnie wierszowana satyra. A właśnie Wolter 
tylko takiej dalekonośnej broni używał. Nawet w poważnych naukowych pracach nie 
opuszczała go ona ani na chwilę – zawsze skuteczna i zawsze straszna. 
Z tego samego źródła, co religijne i moralne, wypłynęły prawne przekonania Wol-
tera. Jak tam, tak i tu daje on rozstrzygający głos naturze. (18)

Michał Warchała w Autentyczności	i	nowoczesności, wskazując na przetworze-
nie przez pozytywistów idei kartezjuszowskiej, na nietzscheański powrót w obrębie 
projektu pozytywistycznego i freudowskie przekroczenie projektu autentycz ności, 
w rozdziale Figury	 autentyczności	 ujawnia, że autentyczność to „obsesja epoki 
nowoczesnej”, rozumiana jako moralny postulat mieszczący w sobie tradycyjną 
problematykę rzeczywistości i pozoru:

Autentyczność jako problem i postulat moralny jest u swych początków ściśle zwią-
zana ze specyficznym rodzajem nowoczesnej autobiografii, której przykładem są 
Wyznania Jana Jakuba Rousseau czy Preludium	Wordswortha. Poszukiwanie auten-
tyczności to w równym stopniu poszukiwanie języka i stylu, który idealnie odzwier-
ciedlałby „ja”72.

Spotkanie Świętochowskiego z polskością dzięki medium oświeceniowej reflek-
sji nad stanem kultury można zakwalifikować jako spotkanie idące w kierunku 
poszukiwania autentycznych źródeł poznania, które ma na celu właśnie oświecenie 
i  przemianę. Ale też – autentyczność jako nieusuwalny tożsamościowy wyróżnik. Dla-
tego (bez uwzględnienia kontekstu oświeceniowego projektu Świętochowskiego) oka-
zuje się usprawiedliwione zadziwienie Juliana Krzyżanowskiego, wynikające z formy 
późnych powieści autora Nałęczów, objawiające się w konstatacji badacza:

72 Zob. M. Warchała, Autentyczność	 i	 nowoczesność.	 Idea	 autentyczności	 od	Rousseau	 do	
Freuda, Kraków 2006, s. 18. Autor przypomina, że Heidegger w Byciu	i	czasie wpisuje autentycz-
ność (Eigentlichkeit) w samo centrum egzystencji Dasein (s. 8), a jego „Bycie-ku-śmierci nadaje 
istnieniu autentyczność” (s. 257). Badacz pisze: „Po pierwsze, „natura” i „naturalność” odnoszące 
się do jednego z najważniejszych mitów nowoczesności, mitu „człowieka naturalnego”, istoty 
pierwotnej, spontanicznej i nieskrępowanej, którą można odkryć w każdym z nas, o ile odrzuci się 
wszystkie kolejne warstwy sztucznej „cywilizacji”. Po drugie, „szczerość” traktowana często jako 
równoważnik autentyczności, będąca jednak czymś odrębnym, a nawet (jak wskazują przywoływane 
wcześniej analizy Sartre’a) przeciwstawnym autentyczności. Po trzecie wreszcie, „niepowtarzal-
ność”, „jedyność”, „własny charakter” jednostkowej egzystencji, przeciwstawiana zwykle unifor-
mizującemu wpływowi społecznych relacji.” (s. 20). Warchała traktuje ideę autentyczności jako 
„przewodni motyw nowoczesnego poszukiwania fundamentu jednostkowej tożsamości” (s. 30). 
Pisze, że oświecony dyskurs o naturze ludzkiej staje się dyskursem „niezapośredniczonej obecności” 
autentycznego „ja”, a „autentyczność (…) staje się elementem wizji człowieka, w której podstawową 
rolę odgrywa wyobraźnia i poetyckie tropy.” (s. 31)
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Starcze wreszcie powieści powstałe w okresie międzywojennym (Nałęcze 1928, 
Twinko 1936) zaskakują swoją dziwaczną, anachronicznie zagadkową formą; czy-
telnik ich ma wrażenie, że pochodzą one nie z lat bliskich połowie w. XX, lecz 
z końca w. XVIII73.

I w tej perspektywie autentyczność byłaby określeniem warunkującym przemiany 
refleksji nad oświeceniową podmiotowością – w wersji francuskiej (Wolter) i pols-
kiej (Kościuszko) – jakkolwiek heterogeniczne są to płaszczyzny porównania – to 
przecież wnioski, jakie wypływają z projektu oświeceniowego Świętochowskiego 
– są praktycznie podobne. Dotyczą przeżycia i poszukiwania kategorii autentycz-
ności jako wyznacznika miejsc konstytuujących podmiotowość. 

5.3. Twinko: formy obecności „na etapie” – czyli o Świętochowskiego 
kazuistyce sumienia 

Wolność	człowieka,	jego	szczęście	tkwi	nie	poza	nim,	ale	w	nim,	w	jego	duszy.

Aleksander Świętochowski, Twinko

Późna powieść Świętochowskiego – Twinko74 – jest najbardziej nośna i prze-
myślana, ale i najbardziej nierówna kompozycyjnie (szczególnie pierwsza część 
powieści okazuje się kawałkami splecionych ze sobą mikrohistoryjek). To kolejny 
wariant filozoficznej wędrówki w głąb samopoznania, ujawniający pytania wiążące 
się z paradoksami ludzkiej egzystencji, zapisane w otoczce emigracyjnego (polisto-
padowego) doświadczenia.

Mimo wielu ustępów moralizatorskich i wykładni rodem z utopijnej powieści 
dydaktycznej, czytana w perspektywie powieści rozwojowej (Entwicklungsroman) 
i w perspektywie powieści o formowaniu się charakteru (Bildungsroman), wpisuje 
się w poszukiwanie wzorców i formy pomocnych w opowiedzeniu siebie i ujęciu 
zmagania się z tożsamością własną w obrębie konieczności relacji wspólnotowej. 
Biorąc pod uwagę typologię Bachtinowską – powieść Świętochowskiego spełnia-
łaby wszystkie cztery pojęciowe zakresy: można ją czytać oczywiście jako powieść 
wędrówek, próby, biograficzną i wychowawczą75.

73 J. Krzyżanowski, Dzieje	literatury	polskiej	od	początków	do	czasów	najnowszych, Warszawa 
1972, s. 380. 

74 A. Świętochowski, Twinko.	Powieść, Warszawa 1936 [powstanie: 1928]. Wszystkie cytaty 
podawane są z tego wydania. Po cytacie podaję numer strony cytowanej. Uwspółcześniono pisownię. 

75 Oczywiście mam świadomość wielowymiarowości formuły „powieści rozwojowej” od cza-
sów typologii Michaiła Bachtina. Zob. M. Bachtin, Powieść	wychowawcza	i	jej	znaczenie	w	histo
rii	realizmu [w:] tegoż, Estetyka	twórczości	słownej, Warszawa 1986, s. 298: „4 odmiany powieści 
rozwojowych: wędrówek, próby, biograficzna i wychowawcza; przygotowały rozwój dziewiętnas-
towiecznych syntetycznych form powieściowych, przede wszystkim powieści realistycznej”.
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Tyle że Świętochowski pokazuje specyficzny model dojrzewania, oparty na mode-
lowaniu charakteru myśli, dojrzewaniu myśli, który okazuje się dominantą kons-
trukcyjną całości tekstu. Już na wstępie wyraźnie zaznacza jej proweniencję i ety-
mologiczny charakter tytułu (będącego znowu – co nie jest novum, szczególnie 
w perspektywie obrazków, nowel i dramatów – nazwą własną). Wydaje się, że to 
osadzenie faktograficzne i możliwość referencjalności faktów sprzyjać ma uwiary-
godnieniu zamysłu opowieści:

Opowieść	nasza	wiąże	się	z	faktem	historycznym.	Jednym	z	członków	komisji	karnej	
Nowosilcowa	w	Wilnie	na	początku	XIX	w.	był	niejaki	Hieronim	Botwinko,	którego	
synowie	–	jak	zapewnia	J.	Morawski	w	swym	pamiętniku	(Kilka	lat	młodości	mojej,	
s.	224)	–	postanowili	nie	żenić	się	i	nie	mieć	dzieci,	ażeby	nie	utrwalać	hańby	ojca	
w	jego	nazwisku.	Odznaczyli	się	przy	tym	cnotami	obywatelskimi. (5)

Można by tę powieść nazwać podobnie – skomplikowaną kroniką rodzinną 
o ambic jach panoramicznych w dwóch częściach. Początek pozoruje powieść 
rodzinną, wprowadzając perspektywę sagi76. Dotyczy losów Hieronima Twinki, wła-
ściciela stuwłókowego majątku, i jego dzieci: czworga synów i trzech córek. Biog-
rafia ojca w dużej mierze oparta jest na plotce i zmyśleniu jako modulatorach zna-
czeń i sensów, jako potencjalnych fabułotwórczych elementach napędzających akcję. 
Tyle że nie widać tu działania mechanizmu plotki (jak choćby w Klubie	szachistów). 
Wspomina się jedynie w aforystycznej miniaturze o efekcie jej działania:

Wieśniacy, jak dzieci, jak wszyscy ludzie prości i nieoświeceni, są bardzo ciekawi. 
– Jeśli nie mogą kogoś między sobą poznać, to go otoczą zmyśleniami, plotkami, 
legendą. (9)

Już początek konstruowania opowieści ujawnia samotniczy żywot Hieronima. 
Niewiele się o nim wspomina z racji tego, że zaniedbywał obowiązki religijne 
(stąd wykorzystuje się stereotyp wieśniaczej mentalności ujawniający nieumiejęt-
ność wskazania przynależności wyznaniowej). Początkowe wspomnienie okazuje 
się jednak trumiennym (czy pozgonnym – wedle częstej formuły samego Święto-
chowskiego z „Prawdy”) portretem starca, który „umarł, jak umierają zwierzęta: bez 
skargi, bez lekarza, bez rodziny i przyjaciół” (9), a śmierć ojca staje się przyczyną 
zjazdu braci. Córki pomija się, skoro:

Nie były to istoty głupie, ani mądre, ani uczciwe, ani niemoralne, ani Polki, ani Rosjanki 
– po prostu zwyczajne, mówiące, ubierające się, pospolite samice. (12) 

I nie da się inaczej tłumaczyć tego faktu, niż nacjonalistycznie skrzywionym 
mizoginizmem autora-starca, który w aforystycznej formie tłumaczy tę oczywistą 
nieobecność i pominięcie:

76 Choć – należy to podkreślić – formalny wyróżnik ilościowy zaciera jej przynależność do tego 
gatunku.
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Mózgi większości kobiet są podobne do bryłek mydła, które wszelką swoją formę 
pierwotną zmieniają w użyciu na bezkształtne i gładkie kawałki, a ostatecznie na 
płaskie listki. (12) 

Pytanie o trumnę jest pierwszym, jakie bracia sobie stawiają, Jan kieruje swą 
myśl do Mikołaja: „ – Drewnianą. Ziemia wchłania ciało prędzej, niż w metalowej” 
(11). Rytuał okołopogrzebowy dopełnia odczytanie testamentu przybitego gwoździem 
do ściany, a ostatnia prośba ojca do synów dotyczy tego, by po śmierci zapomnieli 
o swym protoplaście i nie hańbili jego imienia, bo zhańbili je za życia. 

Rodzinna atmosfera spotkania i rozpoznania nowej sytuacji rozmija się tu z wital-
nością i radością natury, której obraz przynosi echo franciszkanizmu:

Chociaż dopiero początek kwietnia, wiosna juz przygotowywała się do swych godów. 
Co dzień wcześniej zapalała słońce na niebie i budziła ptaki do porannego chóru. 
Zawieszony w górze dzwonek-skowronek nie przestawał ogłaszać zmartwychwstania 
natury i wzywać ludzi na to największe i najradośniejsze jej święto. Drzewa pryskały 
gęstymi pączkami, w powietrzu płynęły łagodne prądy woni rozkosznej i pobudza-
jącej, a potężny instynkt płodności wstrząsał rośliny i zwierzęta dreszczami namięt-
nych pożądań. Jan nosił w swej duszy bardzo dokładny zegar i całe gospodarstwo 
urządził zegarowo. (16)

Zaburzone relacje: syn-ojciec są powodem samotności Jana, który nie umie pora-
dzić sobie także z rolą ojca, stąd pomysł jednego z mężczyzn, by synowi Jana 
(Pawełkowi) dać własne nazwisko, bo dziecko prawdopodobnie jest półsierotą. Jan 
tłumaczy się lakonicznie dokonanymi formalnościami (nie ukrywając jednocześnie 
związku z córką kłusownika – Sabiną). Zaburzone tożsamościowe doświadczenie 
rodzinne i zaburzone relacje związane z poczuciem narodowym i przynależnością 
rodzinną okazują się powodem szybkiego rozpoznania sytuacji „niewiadomego”, 
chociaż właściwe rozpoznanie, zdaniem jednego z braci (Leona), może nigdy nie 
nastąpić. Przyczyną jest wielowiekowe rozchwianie znaczeń i poczucia przynależ-
ności oraz polsko-litewskie zacieranie granicy osobności. Dlatego też staje się istotą 
pytania o tożsamość inteligencji szlacheckiej i urzędniczej:

Polacy są tu tylko martwym fornirem na żywej dębinie litewskiej, z którą on jest 
sklejony, ale nie wrośnięty. Robactwo w nim się lęże, próchnieje. […]
– Gdzie są czyści Litwini? – ciągnął Leon. Lud? Jest zdrów, zresztą nie o nim w tej 
chwili mówimy, tylko o inteligencji szlacheckiej i urzędniczej. Co to za gatunek? Ani 
ja nie wiem, ani wy nie wiecie, kim my właściwie jesteśmy, my ciałami polskimi 
z duszą litewską, czy ciałami litewskimi z duszą polską. […] unia Polski z Litwą nie 
była pomysłem rozumnym i szczęśliwym. Nie tyle zresztą sama jej idea, jako zamiar 
zbratania dwóch narodów, ale jej urzeczywistnienie. […] W ogóle żaden naród nie 
powinien ujarzmiać drugiego, ale jeśli na to pozwala polityka, która uważa się za 
uprawnioną do regulowania życia ludzkiego, to niechże wykonywają jej nakazy ci, 
którzy umieją to czynić sprawnie, nie partacko. […] Polacy nie są zaborcami – to 
stanowi nie tylko ich właściwość, ale chwałę. (20–21)
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Polskość traktuje się metaforycznie jako pień z wszczepionymi w niego gałęziami 
litewskimi. Ale to polskość przetrącona i rozdarta doświadczeniem rozbiorowym. 
Postulat pracy scalającej i usprawniającej działanie i komunikowanie w obrębie całości, 
wydaje się jednak w obliczu całości chorego narodu mrzonką. Świętochowski zdaje się 
potwierdzać też, że charakter „dotkniętego gangreną” (22) narodu nie może ulec napra-
wie na poziomie „makro”, skoro charakter poziomu „mikro” (wymiaru rodzinnego) 
ujawnia niemożliwość wzajemnej komunikacji. Nie chodzi tu wyłącznie o refleksy 
spencerowskiego organicyzmu, choć niewątpliwie ważny to komponent w myśleniu 
uspójniającym i całościowym Świętochowskiego77, ale o rodzaj więzi, które gwaran-
tują pewność i trwałość tradycji oraz poczucie osadzenia w rzeczywistości. 

Ten dwuwymiarowy, z pozoru oczywisty i mało oryginalny, sposób prowadze-
nia refleksji o formach polskiej tożsamości – staje się opozycyjny wobec fanatyzmu 
i despotyzmu carskiego, z którym należy walczyć. Podkreślenie kategorii własnej 
woli, która jest gwarantem sumienia, staje się nieuniknionym elementem świado-
mości wolnej i dążącej do wolności jednostki, przyczyniającym się (poprzez proces 
uświadamiania) do wolności narodowej. Potwierdzeniem okazuje się rozmowa Jana 
z Kobryczem, który ujawnia komplikacje i trudności wynikające z przynależności 
do „Polsko-Litwy” (37), jednak świadomość własnej skomplikowanej tożsamości 
rodzinnej powoduje zdystansowanie.

Projekt tożsamościowego rozpoznawania siebie jako jednostki i siebie w re  lacji 
(międzyludzkiej i geopolitycznej), ponadto – w obrębie paradygmatu „przynależnoś-
ciowego”, nie uwalnia autora Twinki od nieustannie przywoływanych w twórczości 
mizoginistycznych komponentów dygresyjnych (związanych z osobą Łucji z pobli-
skiego majątku, do którego jeździ Jan) – konstruujących odbiór tekstu. Ponadto 
aforystyczna forma zapisu sprzyjać ma uniwersalizacji prawd i przekonaniu o nie-
wielkiej możliwości polemiki czy weryfikacji:

Gdy weźmiemy pod uwagę nie wyjątki, lecz regułę, okaże się, że zwykła kobieta nie 
jest głębokim i nieprzeniknionym w swym wnętrzu morzem, ale płytką sadzawką, któ-
rej czyste dno dostrzec łatwo i tylko zamulone lub zmącone sprawia złudzenie głębi. 
Mimo to jest ona rzeczywiście istotą tajemniczą, bo jest nienaturalna, sztuczna. […] jak 
z formy jej ubrania nie można odgadnąć jej kształtów, tak z mowy trudno odgadnąć 
jej duszę. […] Dla kobiety normalnej wiedzą jest moda, moralnością moda, estetyką 
moda, religią moda, prawem moda, higieną moda, a ponieważ moda jest przeważnie 
głupia i ciągle się zmienia, przeto kobieta jest przeważnie bezmyślna i ciągle inna. (47)
Marszałkowa, chociaż jest ladacznicą, pozostaje ciągle marszałkową, a prostytutka, 
chociaż jest w gruncie dobrą dziewczyną, pozostaje ciągle prostytutką. (58)
Samice zwierząt są mądrzejsze i poważniejsze. Poza instynktem płciowym nie rozu-
mie ona dobrze żadnego innego pragnienia i celu. Jest tak niezdolna, że nie umie 
nawet porządnie zrobić żadnej innej plotki. (62–63)
Najsprawiedliwszy sąd o kobietach krzywdzi może jedną w milionie, chociaż wszyst-
kie obraża. (63)

77 Mimo że – organicyzm spencerowski i kategoria „społeczeństwa” dużo rzadziej pojawiają 
się w zapisie Świętochowskiego, niż chociażby „ludzkość”. 
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Kobieta lubi być pielęgniarką i pocieszycielką. (80)
kobiety są to kwiaty sztuczne, wyrobione przez tresurę wychowania, obyczaj i modę. 
(164)
Kobieta zatraca w stroju prawdę swego ciała, w postępowaniu prawdę swojej duszy. 
Jest to chodząca mumia, owinięta w mnóstwo balsamicznych tkanin. (165)

Oczywiście nie jest tu zasadne stosowanie Weiningerowskich kategorii z Płci	
i charakteru, które nazywałyby charakter tego zapisu, ale mizoginizm wynikający 
z idealizacyjnego projektu kobiety da się odczytać jako powierzchnię rozpoznań 
Świętochowskiego. W tym kontekście oczywiście pierwiastek (czy duch) męski 
obdarzony jest atrybutami „świadomości” i „twórczej energii”:

Umysł mężczyzny zapala się sam, umysł kobiety musi być zapalony przez męż-
czyznę. (48)

Świętochowski wykorzystuje ponadto poetykę łzawej sentymentalnej powieści, 
poetykę romansu (rodem z balladowej romantycznej opowieści), żeby w dyskurs 
narracyjny wpisać od razu wartościującą, modelującą dominantę określającą cha-
rakter spotkań Jana z Łucją:

Gdy Jan zajechał, Łucja stała pod modrzewiem i głaskała świeże, miękkie igiełki 
w zwieszonej gałązce. Zobaczywszy go, zarumieniła się różem pączków rozkwita-
jących poza nią ozdobnej jabłoni (48)78.

Wcześniej przywołana aforystyczna formuła komponowania narracji, a przez 
to również forma refleksji i komentarza wpisana w taką formułę generalizacji – 
mają w mniemaniu Świętochowskiego – ująć mechanizmy i prawidła zachowań 
w ramach konkretnego modelu osobowościowego, społecznego i narodowego jako 
powszechnie obecne:

– Dobrym filozofem może być tylko człowiek, który niczego nie posiada – ani rodziny, 
ani majątku, ani urzędu, ani władzy, bo z tych wszystkich dobrodziejstw rodzą się 
przesądy i zakuwają duszę w kajdany. Każdy żebrak jest mądrzejszy, niż bogacz, 
tucząc się dobrobytem. Z wędrującym po wsiach dziadem warto zawsze pomówić, 
a z dającym mu jałmużnę zamożnym gospodarzem – nie. Najrozumniejszym gatun-
kiem ludzi są biedni i nieszczęśliwi, bo nędza i smutek zmuszają ich do ciągłego 
rozmyślania, do którego nikt dobrowolnie się nie kwapi. Nie zapieram się, że wolał-
bym być właścicielem Żebrowca, żyć w dostatku, wygodzie i wszelkich rozkoszach 
obywatela ziemskiego na 30 włókach bez długu, zajętego tylko doborem przyjem-
ności, niż być wędrownym szpakiem, nieposiadającym własnej dziupli i żerującym 
na cudzych polach. (59) 
– Lepiej wyciosać z drzewa podwalinę dla społecznego domu, niż szubienicę dla siebie.
– Nie zawsze lepiej – odrzekł Jan. – Chrystus stworzył potęgę ze swojej krzyżowej 
szubienicy, a nie dokonałby niczego podwaliną domu społecznego. (61) 

78 Poetyka kiczu ujawnia się też w innym fragmencie: „Zaledwie brzask rozlał się po niebie 
bladą jasnością, duchoborcy wraz z Twinką wyruszyli do miejsca przeznaczenia.” (183).
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Ale życie jest także szkołą, może najznakomitszą, a w każdym razie dla niektórych 
umysłów jedyną i pouczającą (61)79.

Najciekawszą jednak partią I części powieści okazuje się rozmowa Jana z chłop-
cem żydowskim Dawidem dotycząca możliwości kreacyjnych Boga i fenomenu 
stwarzania. Chciałoby się rzec – że Świętochowski celowo wprowadza ten passus 
(znajdujący w dalszej części potwierdzenie i zasadność), jest on bowiem w kon-
tekście dotychczasowych rozpoznań rewersowy albo przynajmniej ambiwalentny. 
Ujawnia istotę doświadczenia i fenomen rozpoznania w rzeczywistości. Pokazuje 
ponadto możliwości percepcyjne człowieka i sens jego codzienności. Czytany przez 
pryzmat refleksji o codzienności, określa opozycyjnie wobec dotychczasowej cało-
ściowej formuły fabuły (możliwej do ujęcia jako: ja i moje powinności „wobec”), 
co jest istotą ludzkiego doświadczenia i sensem wędrówki w codzienność. Wydaje 
się, że ta rozmowa jest fundamentalna nie tylko dla myślenia Jana, lecz także dla 
całości tekstu. Na pewno jest jakąś formą transgresji mentalnej, jeszcze nieuświa-
domionej i wypieranej. Zdziwienie Jana podyktowane jest formułą chłopca o „przy-
patrywaniu się stwarzaniu” ujawnioną w odpowiedzi na zadane zdawkowo pytanie 
o to, co robi. Stąd dalsza część rozmowy utrzymana w duchu zadziwienia i chęci 
dialogu. Przekonanie Jana o stworzeniu świata jako procesie skończonym staje 
się przyczynkiem do riposty Dawida o nieustannym powstawaniu świata, ciągłym 
procesie jego przemiany i nieprzerwanej mocy kreacyjnej Boga, który działa i nie 
przerywa swojej pracy.

Odbicie spinozjańskiej formuły, ponadto panteistyczna wizja roztopienia się 
w naturze wiecznie żywej – potwierdzają przekonanie chłopca o obecności w czło-
wieku Boga i Jego w nim działaniu. Ważne jest, że przekonanie to wyrobił sobie 
sam (choć wskazuje, że Biblia mówi inaczej, ale przecież traktuje ją nieświadomie 
jako dogmatyczną, martwą księgę) i w tym duchu wykłada w formie monologu swój 
pogląd Janowi. A monolog to ważny – wszak naiwna wiara Dawida, niewyczytana 
z lektury Księgi mądrościowej, niedogmatyczna, jest odbiciem przeczucia i refleksji 
nad prawidłami świata. Można by rzec – że ten monolog okazuje się refleksem fran-
ciszkańskiej formuły duchowości z kręgu modernizmu katolickiego. Przecież pod-
stawowym pragnieniem Dawida jest – żeby posłużyć się formułą Leśmiana z jego 
dramatów mimicznych – przyłapanie świata na „gorącym uczynku  stwarzania”, 

79 Kobrycz wesołością rozprasza Janowi melancholię, „która ciągle osiadała na jego duszy” (62), 
opowiada o Zuzi (z którą podróżuje w Grodnie): „Ponieważ odzywałem się do niej po imieniu, 
a ona do mnie w formie nieokreślonej, przeto młody ziemianin kowieński, który jechał z ładną, 
ale chudą i drzemiącą żoną, mógł nas wziąć za małżeństwo. Ponieważ zaś szlachcic zawsze poluje 
i kobiety zalicza do zwierzyny, więc mój panek zaczął miotać czułe spojrzenia na Zuzię, która 
natychmiast odgadła jego zamiary i udawała, że te strzały utkwiły w niej głęboko. Nie znam świata 
poza rogatkami Polsko-Litwy, ale zdaje mi się, że nigdzie – może tylko we Francji – nie jest tak, 
jak u nas: każdy mężczyzna gotów do uwiedzenia i znieprawienia młodej dziewczyny, córki swego 
dobroczyńcy, żony lub siostry przyjaciela, w ogóle każdej ponętnej kobiety bez względu na jej wiek, 
nastrój moralny i położenie.” (66); „Byłem samcem, jak inni mężczyźni i dlatego pragnienia sam-
ców odgaduję łatwo.” (66).
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by zrozumieć pochylenie się ku momentom codzienności i szczerą radość z uchwy-
cenia fenomenu powstawania mikrostruktury świata. 

 Bóg jest dla Dawida duchem, nie ma formy osobowej. Przenika wszelkie istnie-
nie i jest sprawcą (twórcą) różnorodności elementów kosmosu. Celowo przywołuję 
długi fragment tekstu, by zobrazować refleksję bohatera dotyczącą definicji, kon-
dycji i możliwości Boga – stwarzającego świat:

Od początku bez początku powstał jako dusza świata, który jest jej ciałem i która go 
przekształca. Proszę pana, czy w żołędziu jest dąb z konarami i liśćmi? Czy w nasie-
niu mojego ojca był Symcha, który handluje szczeciną. Ruchla, która jedyna mię-
dzy jego dziećmi ma żółte włosy i piegi, Dawid, który nie umie namówić chłopa na 
wypicie kieliszka wódki? Przecie jego nasienie było zawsze to samo. Skąd się bierze 
ta rozmaitość? Stwarza ją Bóg.
– Stwarza dobre i złe, piękne i brzydkie, pożyteczne i szkodliwe? – wtrącił ironicz-
nie Twinko.
– Bóg nie rozróżnia dobrego od złego, pięknego od brzydkiego, pożytecznego od 
szkodliwego, on stara się jedynie o stworzenie nowości. Że zaś ludziom pewne jego 
twory podobają się, a inne nie podobają, to go wcale nie obchodzi, jak nie obcho-
dzi go to, że woda nie lubi ognia, a owca nie lubi mięsa. Bóg, duch świata nie ma 
ani oczu, ani uszu, ani węchu, ani dotyku, niczego nie czuje, przeto wszystkie twory 
posiadają dla niego równą wartość. One same się rozróżniają i oceniają. Dla Boga 
tyle wart kruk, lub jastrząb, ile słowik lub skowronek.
– Czemu ty właściwie się przyglądasz? 
– Chcę zobaczyć chociaż jedną chwilkę stwarzania świata. Pan wie, że nieraz kwiat 
ma rano zamknięty pączek, a w kilkanaście godzin jego płatki są zupełnie otwarte. 
Otóż ja pragnę widzieć, jak on się rozwija. Dotąd nie udało mi się dostrzec jego 
ruchu, pracy Boga. Jeden student z Wilna radził mi, ażebym przypatrywał się powo-
jowi, który rośnie szybko i właśnie znajduje się w tej miedzy. Siedzę przy nim od 
pięciu godzin i nie zauważyłem najmniejszego przyrostu.
– Ja ci dam inną radę: przestań śledzić swego Boga i jeżeli chcesz, szynkować i znie-
prawiać ludzi jak twój ojciec, zajmij się jakąś pożyteczną robotą. Oto nadchodzi czas 
pielenia, płacę 15 kopiejek dziennie.
– Przepraszam, czy pan nie ma książki Borucha Spinozy? [taki zapis w oryginale – 
dop. mój – D.M.O.]
– A ona tobie na co potrzebna?
– Ten student mówił mi, że Spinoza myślał trochę podobnie do mnie…
– Książki takiej nie mam, ale ty byś jej wcale nie zrozumiał. Najmij się lepiej do 
pielenia. 
Odszedł. Twinko powiedział to bez przekonania, bo chociaż o Spinozie słyszał, jego 
filozofii nie znał. W nieświadomości rozgniewał się na prośbę Żydka, który wydał 
mu się mędrkującym głuptasem. Zamiast uspokojenia powrócił do domu rozdraż-
niony. Gdy opowiedział spotkanie Kobryczowi, ten rzekł:
– Mylisz się, mój przyjacielu. Żyd może nie mieć ani jednego przymiotu aryjczyka, 
ale rozum zawsze ma. Żydów stworzył diabeł, z którym nawet wszechmocny Bóg 
nie daje sobie rady, skoro go dotąd nie zgładził. (69–71)
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Niemożliwość porozumienia z żydowskim chłopcem, poszukującym odpowiedzi 
na fundamentalne pytania o początek świata i ingerencję Boską, powoduje irytację 
Jana. Okaże się jednak dla jego rozwoju duchowego nieuświadomionym momen-
tem zmiany. Pierwszym ważnym bodźcem, który zostanie przywołany w chwili 
kryzysu tożsamościowego. Znamienne wydaje się, że pytanie o potencję Boga sta-
wia tu Żyd. To Dawid opowiada własne nieustanne powstawanie świata, poddaje 
refleksji porządek Boskiego działania i neguje przedustawny charakter wszelkiego 
istnienia80. W perspektywie biografii myśli Świętochowskiego passus ten zadziwia 
i pozwala usytuować narracyjne struktury opisujące taką formę doświadczenia świata 
i jego powstawania jako refleksję (tak skrzętnie maskowaną, czy może lepiej tak 
zdystansowaną i niejawną, płynącą podskórnym nurtem w całym cyklu Dumań	pesy
misty, w Pytaniach	bez	odpowiedzi) nad poszukiwaniem Boga i rozpoznaniem jego 
mocy sprawczych. Ważny to też passus ze względu na tło polityczno-społecznych 
wypadków fabuły zdarzeń (działania rządu Metternicha, ujęcia emisariuszy z Paryża, 
potęga Austrii i Rosji, świadectwa męczarni za rządów cara Mikołaja I). 

Ta rozmowa też (w sposób jeszcze nieuświadomiony) staje się powodem wyznań 
Twinki o odkryciu w sobie siły podobnej do tej, która kieruje wolą samobójcy. 
Dodatkowo – obrazowa metafora społeczeństwa podobnego do kamiennego bruku 
przesypanego piaskiem, którego struktura odbija swój kształt, ale zetknięcie poszcze-
gólnych kamieni ze sobą nie zmienia niczego w jego formie, staje się przyczyną 
refleksji nad narodowym nierozpoznaniem własnej kondycji. Nad niemożnością 
odkrycia przyczyny klęsk, opóźnieniem w rozwoju, marnym poziomem kultury, 
niewolą i słabością. Te dysfunkcjonalne i nietwórcze elementy konstytuujące naro-
dowy kształt tożsamości wynikają bowiem z nadmiaru kompromisów:

Narodowi dają moc i szczęście tylko te siły, które przed oporem się nie zatrzymują 
i nie cofają, lecz ciągle i bezwzględnie posuwają się w swoim kierunku naprzód. 
Tylko w takim ruchu rodzą się wielkie charaktery i wielkie narody. Wielkim zaś 
może być każdy, kto tego stale pragnie. Postacie wielkości są niezliczone i niewy-
czerpalne. (81–82)

To pragnienie wielkości (a przynajmniej stabilizacji) wynika ze słabości kondy-
cyjnej każdego człowieka, który, zdaniem Twinki (a mówi to na własnym przykła-
dzie) – umie bronić jedynie siebie przed tymi ludźmi, których kocha lub szanuje. 
Monolog, podczas którego „słychać trzask łamania się jego myśli” (82), okazuje 
się ważnym rozpoznaniem sytuacji narodu: 

Metoda kretów, które ryją pod ziemią, a wydobyte na wierzch tracą przytomność, 
nie może być wzorem dla niewolników, którzy pragną być wolni. Niech tyran wie, 
że z nim walczymy i o co walczymy. (85)

80 Oczywiście fragment o powstawaniu mikrokosmosu po lekturze Kolorowych	kamieni Adal-
berta Stiftera, po lekturze Jane Austen, po Dickensie, Hardym, Kraszewskim i późnej Orzeszkowej 
ujawnia kolejną wersję tematyczną takiej realizacji dokonaną przez Świętochowskiego.
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Dlatego piętno hańby ojca – zdrajcy, służalcy carskiego, członka komisji śled-
czej, „karzącej uczestników powstania listopadowego i osób podejrzanych o wrogie 
zamiary względem rządu” (99) – okazuje się nie do wytrzymania. Jerzy Kwiat kowski, 
uwzględniając realizację tematu międzypowstaniowego przez Świętochowskiego 
(w kontekście strategii Wysockiego) w Twince, pisze: 

Stary pozytywista z wielką surowością potraktował tu ówczesne społeczeństwo pol-
skie, przeciwstawiając mu postać ascety i samodręczyciela o heroicznej postawie 
moralnej, zarazem jednak – wzgardliwym stosunku i do własnego narodu, i do „prze-
wrotnej kultury europejskiej”81.

W tym kontekście również chęć zerwania z hańbiącą tradycją domu, uświadomie-
nie sobie pragnienia symbolicznego oczyszczenia i przyjęcia odpowiedzialności za 
działania ojca, decyzja spowiedzi – zestawione z franciszkańskim widzeniem czerw-
cowej natury żywej i radosnej, mieszającej „oddechy drzew, traw, kwiatów” (88) 
– każą tę zasadność porównania uznać jednak za niepozbawiony kiczu element 
przeciwwagi. Rozmowa Jana z księdzem odkrywająca niechybne aresztowanie 
(i w konsekwencji zesłanie na Syberię) w związku z nielegalną działalnością emi-
sariuszowską i powiązaniem z grupą antycarską, mającą charakter ostatniej, uświa-
damia bezsensowność decyzji Twinki:

– Już ci powiedziałem, co myślę o marnowaniu krwi polskiej. Byliśmy zawsze we 
wszystkim rozrzutnikami. Nie umiemy oszczędzać niczego, nawet życia. Jesteśmy 
albo bohaterami, albo nicponiami, charakterów średnich, na których głównie spo-
czywa budowa społeczna mamy bardzo mało. (94)
Polskę kochasz, skoro bierzesz czynny udział w staraniach o jej wyzwolenie i gotów 
jesteś ofiarować za nią życie i jednocześnie chcesz je zmarnować dobrowolnie. (95) 

Ta rozmowa okazuje się przyczynkiem do rozmowy z Łucją w celu wyjawie-
nia prawdy pochodzenia. Okazuje się, że wypowiedzenie przed innymi (księdzem 
i Łucją), ale przede wszystkim przed samym sobą – kim się jest, definiuje i o   kreśla 
wreszcie dotychczas zacieraną tożsamość. Wypowiedzenie siebie i nazwanie, któremu 
towarzyszy burza myśli i niemożność zapanowania nad słowem, które się wymyka 
świadomości, to właściwy moment autokonstrukcji osobowości:

Zmęczony tą opowieścią, której wyrazy wydobywały się z jego ust jak wybuchy lawy 
z kipiącego wulkanu, przerwał ją na chwilę i mówił dalej. (99)
Nie odpowiedział natychmiast. Słowa Twinki były szeregiem gwałtownych uderzeń, 
przed którymi rozprysły się jej myśli. Zanim zdołała je zebrać i złączyć, wyszep-
tała tylko odruchowo.
– Niech pan ucieka.
– Przed czym? Przed niesławą, która mnie nie przestaje ścigać i przed karą żan-
darmską, za moje czyny, którą chcę ponieść za występki mojego ojca przeciwko 
narodowi? (100)

81 J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie	międzywojenne, Warszawa 2001, s. 368.
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Ckliwa formuła pożegnania z Łucją: „Więc cię żegnam, jedyne moje bóstwo na 
ziemi, jedyne słońce mojego życia i jedyne źródło mojego szczęścia” (102), wydanie 
zaleceń ogrodnikowi, któremu się powierza prowadzenie gospodarstwa w Lenisz-
kach aż do ukończenia dzierżawy i opiekę nad synem i żoną, są elementami rytu-
ału ostatniego pożegnania – z najbliższymi, ale przede wszystkim z tożsamością 
narodową, z polskością, która okazuje się przestępstwem:

Żyjemy w bezprawiu, łagodzonym jedynie przez łapownictwo. To nie jest prawo-
rządne państwo – to jest katownia. Czy naród przyzwyczajony do swobody może 
nie myśleć i nie starać się o odzyskanie jej? Wszyscy jesteśmy spiskowcami bier-
nymi lub czynnymi, wszyscy nienawidzimy tyranii, wszyscy pragnęlibyśmy się spod 
niej wyzwolić, a ta tylko między nami zachodzi różnica, że jedni bezwładnie cier-
pią, a drudzy usiłują skrócić tę mękę, jedni milczą lub kłamią, a drudzy otwarcie do 
buntu się przyznają. Do tych należę ja. (111)

Od tego miejsca dokonuje się nieustannie uświadamiana wędrówka bohatera 
w głąb samopoznania. Wydaje się, że Świętochowskiemu potrzebna jest scene-
ria katorgi syberyjskiej jako forma dosłownej izolacji. Kolejne etapy zesłania mają 
służyć rozpoznaniu i głębszej świadomości, koncentracji myśli „śród martwej pustki” 
(115) tymczasowej więziennej celi. Dopiero teraz możliwe jest porządkowanie 
myśli, skupianie na detalu i refleksja nad codziennością. Samotność bohatera skut-
kuje dostrzeżeniem mowy natury, jej rozmaitości niwelującej jednostajność ciszy – 
na razie jeszcze nietwórczej (stąd wdzięczność wróblom za świergot, pająkom za 
snucie siatek w kątach celi, szczurom za wygryzanie dziur w podłodze).

Przejściowość etapu będąca efektem absurdalnej formuły wyroku (skazującego 
na dziesięć lat katorgi) to ostatnie głosy świata pozostawianego za sobą. Od tej 
chwili rozpocznie się „właściwy” etap wędrówki świadomościowej bohatera. Właś-
ciwy etap życia – służący samopoznaniu, który obala jednowymiarowe myślenie 
o katordze jako przestrzeni zła. Świętochowski – w tym przypadku jest uczniem 
Dostojewskiego, autora Zapisków	z	martwego	domu (1862), Tołstoja, autora Zmar
twychwstania (1899), Prusa, autora epizodu syberyjskiego w Lalce, może nawet 
Sieroszewskiego jako autora opowiadań (zwłaszcza jakuckich) i powieści sybe-
ryjskich82, ale przede wszystkim Szkiców	Adama Szymańskiego83. Daleki od wizji 

82 Mam na myśli głównie o opowiadania: Chajlach, Jesienią, Skradziony	chłopak, W	ofierze	
bogom, W matni, Wśród	lodów, Czukcze, Brzask, Dno	nędzy, Małżeństwo, Tułacze, Jak	Gryf	Mos
towski	budował	młyn oraz powieści: Na	kresach	lasów, Powrót, Ucieczka, Beniowski, Ku	wolności. 
Teksty te powstają od 1883–1884 (Chajlach) do lat 1919–1920 (trylogia Ku	wolności), więc przed 
publikacją Twinki. 

83 Dotyczy to syberyjskiego cyklu (związanego z biograficznym doświadczeniem Szymańskiego 
w kraju Jakutów w Syberii Wschodniej), rozpoczynającego się Srulem	 z	 Lubartowa, o którym 
Bogdan Burdziej pisze, że był debiutem ogłoszonym na łamach petersburskiego „Kraju” w 1885 
roku. Por. B. Burdziej, Inny	świat	ludzkiej	nadziei.	„Szkice”	Adama	Szymańskiego	na	tle	literatury	
zsyłkowej, Toruń 1991, s. 46. Zob. także: tegoż, Wstęp [do:] A. Szymański, Szkice, Kraków 1998, 
s. 9–11. Badacz problemu w monografii poświęconej Szkicom	pisze: „Bohaterowie Szkiców ujawniają 
nam swoje człowieczeństwo właśnie w przeżywaniu nadziei. Można powiedzieć o nich, że są tacy, 
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„czystej, niezapisanej karty” romantyków czy Gogola, wiążącej się z katorgą jako 
jedyną negatywnie wartościowaną perspektywą poznania i próbą przetrwania – 
ujawnia bowiem przestrzeń Syberii (mapę syberyjską) jako miejsce rozpoznania 
możliwości zrozumienia siebie. Rysuje przestrzeń ujawniającą siłę, afirmującą kre-
ację, wyzwolenie, ale przede wszystkim przestrzeń służącą jako konieczna matryca 
świadomości. Oczywiście Świętochowski tworzy tu własną powieściową realizację 
tematu syberyjskiego w literaturze dwudziestolecia międzywojennego. Odwołanie 
do toposu Syberii i przewartościowanie jego znaczenia romantycznego wydaje się 
istotnym głosem nad tożsamościowym znakiem weryfikującym narodowe myślenie 
o wspólnotowości, ale i jednostkowości doświadczenia.

Zadziwiające, że pierwszą formułą, którą skazany na placu słyszy od gromady 
przestępców kryminalnych (kiedy zakuwany zostaje jak inni w kajdany), a którą roz-
pocznie się nowy etap w życiu Twinki, jest paradoksalnie tylko z pozoru brzmiące 
zdanie: „ – Dzień dobry panu, Bóg i na Syberii tworzy” (118). Narracyjny głos jed-
nak przemilcza samą etapowość sytuacji katorżniczej, wynikającej z niemożności 
jej opisania i jałowości słowa wobec doświadczenia 

tego strasznego pochodu pokaleczonych i odmrożonych nóg, wygłodzonych i kato-
wanych ciał, umierających w rozpaczy dusz, nikt nie zdołał odczuć ogromu ich męki. 
Pozostała ona na zawsze tajemnicą tych, którzy ją wycierpieli. (118)

Możliwość czytania tej powieści jako zapisu struktur rodzącej się świado mości 
i procesu wędrówki myśli dają same wskazówki tekstowe i prawidła komentarza 
odnarratorskiego. Nazywanie zdolności i percepcji umysłowej Twinki na etapie 
ujawnia rodzenie się myśli z nową fazą życia. Dlatego pierwsze zdanie II części 
powieści brzmi: 

Twinko doszedł do Nerczyńska w zupełnym otępieniu umysłowym. […] Prawie wszyst-
kie władze umysłowe zamilkły, odzywał się tylko instynkt samozachowawczy. Z udrę-
czeniami fizycznymi związały się moralne. (121)

Świętochowski wyraźnie wskazuje, że niechęć do żebraniny, nieumiejętność rozez-
nania się w duszącej atmosferze schamienia i lekceważenia, gdzie wódka jest jedynym 
środkiem znieczulającym84, potęgowały katusze Twinki, tym bardziej, że katorga 

jaki jest stan ich nadziei.” (s. 84). Zauważa ponadto, że ośrodkiem strukturalnym cyklu, determi-
nującym zarówno świat przedstawiony, bohaterów i bieg fabuły, jest tu pierwszoosobowy narrator 
– bohater całego cyklu (s. 164). Badacz zwraca także uwagę na to, że bohater ten ma wszystkie 
cechy autora wewnętrznego (s. 165), z jego własnych ust dowiadujemy się bowiem najwięcej o nim 
samym. Myślę, że okazuje się przewodnikiem po świecie syberyjskim, podobnie – jak u Święto-
chowskiego na przykładzie losów jednego (wiodącego) bohatera – Twinki – ujawnia się subtelno-
ści poszukiwania sensu życia i cierpienia w przestrzeni Syberii. Twinko także okazuje się autorem 
wewnętrznym powieści i jej medium jednocześnie. 

84 „Wódka bowiem jest jedyną pocieszycielką, która odgania im smutki, zatraca pamięć o nie-
doli, znieczula na cierpienia, stwarza świat inny, jasny i radosny. Jest to chloroform, usuwający 
straszne bóle w operacjach, dokonywanych przez życie na nieszczęśliwych. Ale wraz z tym dobro-
dziejstwem wznieca w nich szał i zdejmuje wszystkie powściąga, z dzikich instynktów.” (126).
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składała się przeważnie z ludzi moralnie zwyrodniałych, którzy nie tylko nie wsty-
dzili się i nie żałowali popełnionych zbrodni, ale byli z nich dumni i gotowi przy 
sposobności popełniać je dalej (126). 

Galerię skazanych tworzyli Polacy, odszczepieńcy prawosławia, sekciarze – sta-
rowiercy, małokanie, skopcy i duchoborcy. Twinko przywołuje myślą duchy rosyjs-
kich „dekabrystów”, które wychodzą z grobów, by pozdrowić, pobłogosławić i dać 
moc wytrwania. Wezwanie i zapytania Karpowa, który wykazuje się lekką sympatią 
dla Polaków, przekonują Twinkę o konieczności własnej męki i cierpienia (mają-
cych odkupieńczy charakter), wynikających z chęci wyzwolenia narodu, z wyzwo-
lenia od zdrajców, którzy się nad nim pastwią. Należy tego dokonać, by zmyć 
winę wspólnotową, ale i indywidualną (zdjąć dyshonor z nazwiska). Doświadcza-
nie przestrzeni syberyjskiej katorgi i poczucie zmiany, wynikające z konieczności 
odnalezienia się w nowej rzeczywistości, wyzwala refleksję (odnarratorską) nad 
istotą takiego stanu rzeczy:

Twinko, który już podczas podróży odrętwiał, teraz kamieniał. Zdawało mu się, 
że przed rokiem umarł i narodził się powtórnie. Poprzednie swoje istnienie pamię-
tał, nie odczuwał jednak bezpośredniego z nim związku. Był człowiekiem nowym 
w warunkach odmiennych. Nie zapomniał, jak nie zapomina się snu, że miał uwiel-
bianą kobietę, miłe dziecko, dobrą i przywiązaną jego matkę, braci, ale to wszystko 
posiadał jako inny Jan Twinko, zmarły, obecnie zaś żyjący jest katorżnikiem, skaza-
nym na ciężką pracę i dożywotni pobyt w Syberii. (133–134) 

Rozpoznawaniu sytuacji katorżniczej i jednocześnie własnej kondycji służy kon-
struktywny chaos myśli, głosów, nocne rozmowy (przypominające wielogłosowe 
miniatury Dostojewskiego85). Świętochowski tworzy zbiór dziewiętnastowiecznych 
mikroopowieści z Syberii ujawniających sens cierpienia i konsekwencje upodlenia 
człowieka. Na przykładzie Syberii autor pokazuje, jak w obrębie całego Imperium 
następuje zamazanie granic aksjologiczno-ontologicznych: sumienia, moralności, 
dobra/zła, świadomości, esencji i egzystencji. 

Zniszczenie duchowej potęgi człowieka ujawnia znaczenie nihilizmu jako kom-
ponentu walki o humanizm, wartości trwałych, godności ludzkiej jako niezbywalnej 
wartości konstytuującej świadomość, kształtującej i modelującej świadomość oraz 
wzorce tożsamościowe, które zostały przetrącone, wzorce, które już w atmosferze 
„ciepełka domowego ogniska” zagubiono. Chęć odkupienia i ekspiacji ma zna-
miona projektu odbudowy pamięci rodzinnej, która prowokuje także do odpowiedzi 
na pytanie, jak można tworzyć siebie i mówić sobą, gdy widać rysę na rodzinnej 
fotografii. Jest ona niezmywalna, ale swoiste przebóstwienie (świeckie) człowieka – 
dokonujące się w perspektywie zbliżonej do rozpoznań Dostojewskiego, podkreśla 
i uwypukla jej moralny wymiar. Dotyczy rozpoznania własnego wnętrza, sumienia, 
powinności, ale nie otwarcia na Boską perspektywę. Otwarcie na  transcendencję się 

85 Nie jest chyba bez znaczenia również fakt biografii rodzinnej Twinki. Jest on jednym z czte-
rech braci.
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nie dokonuje w wersji Świętochowskiego (mimo nieustannego podszeptu Dawida), 
chociaż te ważne rozmowy o stwarzaniu i prawidłach świata, o sensowności i celo-
wości rozwoju (także ewolucji) myśli i moralności ludzkiej, o pracy jako wykładniku 
samoodkupienia i realizacji, sugerowałyby taką perspektywę odczytania. Iluminacja 
dokonuje się tu w umyśle ludzkim, a proces rozwoju nie ma znamion odkrywania 
boskości w sobie, mimo kontekstu ujawniającego fenomen prawosławnej kategorii 
bogoczłowieczeństwa w postaci staroobrzędowców (ujawniającej, że każdy czło-
wiek jest kościołem, w którym przebywa Trójca Święta). Kategorii – należy dodać 
– często wypaczonej i podejrzanej, czego przykładem jest zabijanie dzieci82, dla 
nich katorga okazuje się karą za wiarę niezgodną z prawosławiem86.

Refleksje Świętochowskiego, mające na celu ukazanie niespójności myśli, obna-
żenie prawideł i nieoczywistości wiary i jej wypełniania, własnej (osobniczej) moral-
ności, pozwalają określić tę powieść, parafrazując sformułowanie Brzozowskiego 
odniesione do Orzeszkowej (i powołując się na sąd Józefa Bachórza w związku z roz-
poznaniem paradoksów Nad Niemnem87), jako wykład kazuistyki sumienia. Wykład 
oparty na nieustannej formule pytań (znów „pytań bez odpowiedzi”) – ujawniających 
potrzebę znalezienia sensu w samej formule podejrzliwości, w  możliwości wędrówki 
myśli i porządkowania struktur myślowych w całość (niekoniecznie spójną), by 
poprzez pomyślane – nazwać:

Twinko nie zastanawiał się dotąd nad różnicami charakterów ludzkich. […] Myśli 
rozbiegały mu się w rozmaite strony, wiązały się na chwilę, ale wkrótce rozrywały 

86 „Osiedliliśmy się na uboczu, z dala od wsi, nie przeszkadzaliśmy i nie wyrządzali szkody 
nikomu. Mimo to prześladowano nas, więziono, bito aż do utraty przytomności i zdrowia. Gdy już 
nie można było dłużej wytrzymać tej męki, postanowiliśmy się spalić żywcem. […] Sąd żandarm-
ski nakazał starszym mężczyznom przyciąć języki, a młodszym dać po pięćset prętów i wszystkich 
wraz z kobietami wysłać do ciężkich robót. Dzieci oddano do przytułku prawosławnego.

– Cóż wam Bóg radzi czynić? – zapytał Twinko.
– Znosić cierpliwie wszystkie nieszczęścia doczesne – odrzekł sekciarz – na rachunek szczęścia 

wiecznego.
– Czemu was od nich nie broni?
– Bo jesteśmy grzeszni, a jako dobry ojciec pozwala, ażebyśmy za nasze grzechy odbyli pokutę 

lżejszą za życia, niż po śmierci. 
– My nie tak wierzymy – rzekł miękkim szeptem sąsiad Twinki z drugiej strony, nazywający 

się duchoborcą. – Według nas każdy człowiek jest kościołem, w którym przebywa Trójca święta. 
Bóg ojciec – to rozum, Syn boży – to uczucie, Duch święty – to pamięć. Dlatego nie rozróżniamy 
ludzi ani stanowiskiem, ani bogactwem, ani wiekiem. Wszyscy zarówno są mniejszymi lub więk-
szymi kościołami, każdy przed każdym odkrywa głowę, każdy czci i przy spotkaniu pozdrawia: 
niech będzie pochwalona Trójca święta.” (135–136). 

W tym kontekście warto tylko dodać, że o fenomenie odszczepieństwa w innym kontekście, 
ale mogącym rzucać cień na diagnozę Świętochowskiego, pisał Marek Pąkciński, analizując recep-
cję nietzscheanizmu (swoisty indywidualizm) przez Rozanowa. Zob. M. Pąkciński, Recepcja	
nietzsche	anizmu	w	polskiej	i	rosyjskiej	eseistyce	filozoficznej	początku	XX	wieku [w:] Trzy	pokole
nia.	Pamięci	Profesor	Janiny	KulczyckiejSaloni, Warszawa 1998, s. 276.

87 J. Bachórz, „Nad	Niemnem	Elizy	Orzeszkowej”,	 czyli	 o	 „kazuistyce	 sumienia”, „Poloni-
styka” 1983, z. 10, s. 843–858. Zob. także: S. Brzozowski, Współczesna	powieść	i	krytyka	literacka, 
dz. cyt., s. 95. 
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się i krążyły luźnie. Upłynęło wiele dni, zanim zdołał doprowadzić je do jakiegoś 
ładu. Powoli ustalił sobie kilka wniosków: naprzód, że skala przedmiotów zajmu-
jących obecnie jego uwagę jest daleko większa, niż ta, którą miał w ojczyźnie; po 
wtóre, że dołączyły się do dawnych takie, które już nie usuną się z jego świadomości; 
po trzecie, że musi rozwiązać zagadnienia, których dotąd nie dotykał, których nawet 
nie znał. W poprzednim okresie życia określił swoje przekonania tylko o charakterze 
prawego Polaka, o stosunku do Rosjan i ich rządu, o obowiązkach, jakie na niego 
włożyło pochodzenie od nikczemnego ojca. Teraz te przedmioty odsuwały mu się na 
plan dalszy, a na bliższy wystąpiły kwestie dotyczące ludzi w ogóle, ich stosunków 
między sobą i do panującej nad nimi mocy boskiej. Stawiał sobie kolejno pytania, 
nie znajdując natychmiastowej odpowiedzi: czy obecne rodzaje ludzi są naturalne 
i konieczne; czy one mogą i powinny ulec przekształceniu w zmienionych warun-
kach życia; czy uznane i szanowane prawa nie są szeregiem gwałtów; czy opieka 
i sądy Opatrzności nie są złudzeniem i wymysłem niedoli człowieka, ratującego się 
od rozpaczy? Zarówno przy pracy, jak i przy odpoczynku ciągle o tym rozmyślał 
i rozprawiał z sekciarzami, a najwięcej z Dawidem Goldkopfem, który już przestał 
wydawać mu się półgłówkiem niegodnym poważnego sporu. (140)

W perspektywie przypadkowości losu i zjawisk, przestaje dziwić zabójstwo 
Dawida, które uwypukla, że rozumienie i uświadomienie sobie naoczności doświad-
czenia nie jest największym skazaniem człowieka na cierpienie. Dodatkowo dla 
Twinki praca w kancelarii tylko pozornie zwalnia od cierpienia. Świadomość taka 
powoduje, że ten przez cały czas nie umie odpowiedzieć sobie na pytanie o granice 
swobody ludzkiej, dlatego też nie przyjmuje od Karpowa nagrody za dobre sprawo-
wanie w postaci posady pisarza w kancelarii w Kazaniu. To sumienie nie pozwala 
pozostawić współbraci, mimo instynktów barbarzyństwa, którymi często się wyka-
zują. Spokój sumienia staje się przyczyną pogodzenia z losem:

Nie widział już żelaznych kajdan na rękach i nogach, ale czuł je na swej duszy. Powoli 
wszakże samo życie wyznaczyło mu te granice, bardzo ciasne. (154) 

Zarówno katorżnicy, jak i rosyjscy urzędnicy (Karpow, Płutow) wobec sympatii 
Twinki do świata, czują się bezbronni. Paradoksalnie – to niezrozumiałość sytuacji, 
jaką wybiera (w perspektywie jednostkowej, martyrologiczno-odkupieńczej), sprawia, 
że mają do niego szacunek i zaufanie. Takie projektowanie zachowania wykorzystuje 
Świętochowski w swej fabułotwórczej formie powieści, by ujawniać łączliwość partii 
rozmowy (dialogu) z konfesyjnymi monologami mającymi na celu diagnozę własnej 
tożsamości. Nieustanna rozmowa z innym, ale przede wszystkim ze sobą (tak ważna 
później w formie dosłownego zapisania siebie w postaci „pamiętnika myśli” Twinki) 
ma na celu uświadomienie nieznanych zjawisk, jest próbą scalenia słabo łączliwych 
biograficznych „kawałków”. W sytuacji potrzeby komunikacji (jako autodefinicji 
i określenia podmiotowości) nie dziwi również monolog Płutowa, skierowany do pod-
władnego, o wielowymiarowości ludzkiego doświadczenia i potrzebie zdrowego ego-
izmu, potrzebie zapomnienia tego, co nie przynosi wyzwolenia i tłamsi (wspomnienie 
Polski, która w jego mniemaniu jest fantazmatem i zlepkiem różnych sprzecznych 
wartości, które mają na celu korzyść własną, jednostek, a nie wspólną):
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Żyję tu samotny śród zbrodniarzów i głupców administracyjnych, a przy tym reszta 
sił pozostałych po życiu nieopatrznym, gorączkowym i niszczącym, wymaga pod-
niety w obcowaniu z ludźmi kulturalnymi. Nie przyjąłbym tego przykrego stano-
wiska, gdyby go nie połączono z rangą generalską. Nie mam jednak zamiaru długo 
się tu męczyć. Byłem i jestem tego przekonania, że życie jest to wielkie drzewo, któ-
rego każda gałąź rodzi inne owoce: słodkie, kwaśne, gorzkie, posilne, trujące. […] 
Samolubstwo jest uczuciem nakazanym przez naturę która każdej istocie zaleciła 
dbać o siebie. Nie widzę w tym ani rozumu, ani słuszności, ażeby człowiek uszczę-
śliwiał się przez innych, a nie sam przez siebie. […] Po co ta ogólna droga zdoby-
wania szczęścia, kiedy pewniejsza jest prosta. (168)

Replika Twinki wydaje się uzasadniona. Pragnienie wolności (indywidualnej 
i narodowej), pragnienie kontaktu (jedynego możliwego poprzez czujną świado-
mość) powoduje, że kiedy po sześciu latach po raz pierwszy czyta po polsku swo-
istą polistopadową wersję „stanu ogólnego Królestwa” (o którym napiszę dalej), 
doświadcza niemalże objawienia: 

Przez całą noc, nie zdrzemnąwszy się ani chwili, pochłaniał te polskie znaczki, któ-
rych od sześciu lat nie widział i zawarte w nich wiadomości, które jak błyskawice 
rozświetlały mu ciemność obecnego życia. […] Przesunęły się przed nim obrazy 
rzezi galicyjskiej, szubienice i więzienia przyjaciół ludu, przewrotność i nikczem-
ność rządu austriackiego, barbarzyńskie okrucieństwa rosyjskiego, wahadłowe postę-
powanie pruskiego, wreszcie rok 1848 nazwany „wiosną ludów”, której rozkoszne 
kwiaty nadziei szybko zwiędły i zmarzły w suszach i chłodach zawodów. Z różno-
rodnych i zmieszanych wrażeń wgryzły się w jego duszę szczególniej dwa, które 
łączyły się z twierdzeniem Płutowa: osłabnięcie patriotyzmu w górnych warstwach 
narodu i zupełny jego brak w dolnych. Streszczały się one w zdaniu: Polska nie taka 
jest, jaką on sobie wyobrażał i jaką widzieć pragnął. (171–172) 

Pojawia się tu utopijny projekt idealizacyjny narodu, który służy tworzeniu trwa-
łej protezy tożsamościowej, okazującej się jednak pustym znakiem. Temu procesowi 
demaskowania tożsamości towarzyszy obraz melancholijnie więdnącego jesiennego 
pejzażu, potęgującego „skąpe wrażenia pokuty więziennej” (173), ujawniającego 
podobieństwo ludzi do figur wyciętych z drzewa lub odlanych z gipsu, „których 
uszkodzenia można naprawiać bez śladu” (173). Rzeźbiarska metafora „zdruzgota-
nej figury” (174) jest zabiegiem potwierdzającym swoistą figuratywność narracyjną 
wynikającą z pęknięcia różnych idei, budulców świadomości, z pęknięcia obrazu 
świata. Figuratywność ta zapisana jest w formie specyficznego monologu świado-
mości, dlatego tak ważna okazuje się figura rzeźbienia myśli, sklejania ich, pano-
wania nad materią, by scalić okruchy (słów i myśli)88:

88 Rewersowym zapisem jest sceptyczna forma monologu Płutowa: „Wszyscy ludzie są ego-
istami, okrywającymi swą szpetną nagość strojem życzliwości dla bliźnich. Kobieta przewyższa 
mężczyznę w samolubstwie i obłudzie. Ona tak maluje swoją duszę miłością, jak twarz farbami. 
Toteż prawdziwej kobiety nikt jeszcze nie widział, każdy tylko jej się domyśla. W ogóle ludzie żyją 
we mgle, która nie pozwala widzieć ich dokładnie i którą od czasu do czasu rozdziera jakiś wicher 
i na chwilę ukazuje ich postacie rzeczywiste. Życie stawia ludzi na skrzyżowaniu wielu dróg, 
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oderwane myśli notował drucikiem ołowianym na papierkach od proszków aptecz-
nych. […] Uwolniony od kajdan i osadzony w osobnej izdebce zaczął spisywać rodzaj 
pamiętnika rozmyślań. Były to wrażenia, spostrzeżenia i uwagi luźne, niepowiązane 
i często sprzeczne. Przed utratą wolności miał on wiązankę zasad stałych, z których 
ułożył sobie katechizm urzędowości prywatnej i publicznej, z pacierzem patriotycz-
nym, ale ten regulator myśli i czynów ograniczał się do wypadków i stosunków życia 
powszedniego, rozszerzającego się jedynie w kierunku spraw narodowych. […] Był 
o tyle myślicielem, o ile tego wymagał wzór zacnego człowieka i gorącego patrioty. 
Polacy nie okazali wielkich zdolności do filozofii; być może, im nie dała ich natura, 
a może zużyli je na rozpamiętywanie swej niedoli, która pochłaniała całą ich uwagę 
poza granicami celów i starań powszednich. Katorga uwolniła Twinkę od tych zabie-
gów, zamknęła mu również pole czynnej walki z ujarzmicielami, natomiast otworzyła 
mu pole zagadnień ogólnoludzkich. Musiał filozofować. (174)

Warto spostrzec, że u Świętochowskiego – czy to w powieściach, czy to w dra-
matach, opowiadaniach, bajkach, obrazkach – można wyróżnić dwa plany (dwie 
matryce) narracyjne – plan aforystycznej wędrówki myśli ujawniony w zapisie typu 
„traktatowego” oraz narrację właściwą (obudowującą, dotyczącą bohaterów). Gdyby 
posłużyć się terminologią Janusza Barczyńskiego89 zastosowaną do badania powieści 
tendencyjnej i Anny Martuszewskiej90, można by ze świadomością różnicy (geno-
logicznej), porównać te plany do planu dyskursu i narracji. Bo przecież szwy mię-
dzy tymi dwoma perspektywami u Świętochowskiego są widoczne. Ujawniają one 
kompozycyjną nieprzezroczystość, czego przykładem jest również wpisanie planu 
historycznego (dotyczącego osocza społeczno-kulturowego związanego z nowin-
kami komunikacyjnymi) w narrację:

Na takich dysputach i zajęciach domowych lub kancelaryjnych minęła zima i nadesz-
 ła wiosna 1853 roku. Telefon radiowy istniał i działał przed wynalezieniem stacji 
i przyrządów chwytających fale głosowe. Pomimo wielkiego oddalenia i przeszkód 
tamujących komunikację, wieści ze świata, chociaż zmącone i niewyraźne dochodziły 
do katorgi. Przypłynęła też do niej fala z wiadomością, że pomiędzy Rosją a Turcją 
i mocarstwami zachodnimi przygotowywa się wojna. […] ludzie uciemiężeni tyranią 
zawsze od takich katastrof spodziewają się wyzwolenia. […] Zbyt dobrze bowiem 
znał [Twinko – dop. mój – D.M.O.] zaciekły despotyzm cara Mikołaja, ażeby mógł 
przypuszczać w nim gotowość do jakichkolwiek ustępstw. (177–178)

a mądrością jest wybór najbezpieczniejszej i najkorzystniejszej, chociażby była najdłuższą i najbar-
dziej zgiętą lub połamaną. Między ludźmi oświeconymi najnieszczęśliwsi są przeważnie esteci 
i moraliści, którzy chwytają to, co jest pięknem lub dobrem, nie zważając, czy jest korzystne. Czy-
nią oni tak, jak gdyby wyszedłszy do lasu na grzyby zbierali barwne muchomory, a omijali skromne 
borowiki. Ładna kobieta jest zwykle muchomorem pięknym a trującym. Świnia jest brzydka i brudna, 
a ma mięso smaczne i pożywne; lew jest piękny i czysty, a ma mięso wstrętne. Człowiek powinien 
przeklinać nie innych ludzi, lecz własną głupotę. Życie jest katorgą dla tych, którzy z moralności, 
poświęceń i miłości bliźniego ukuli sobie kajdany i skazali się na więzienie.” (175–176).

89 Zob. J. Barczyński, Narracja	i	tendencja.	O	powieściach	tendencyjnych	Elizy	Orzeszkowej, 
Wrocław 1976, zwł. rozdz. IV (Rola	dyskursu	w	narracji), s. 77–102. 

90 A. Martuszewska, Poetyka	 polskiej	 powieści	 dojrzałego	 realizmu	 (1876–1895), Wrocław 
1977, zwł. rozdz. I (Dialektyka	narratorskich	pozycji), s. 11–67.
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W tym kontekście, wynikającym z powyższego cytatu, dotyczącym uciemiężenia 
i niewoli, należy dodać, że ważnym składnikiem tożsamościowym są tu teologiczne 
spory duchoborców (czyli tych, w których mieszka Trójca Święta) o Trójpostacio-
wości Boga istniejącego w każdym człowieku, kierującego myślami i czynami, ale 
zostawiającego ludziom wolną wolę (jako formę najwyższego rozumu). Dają one 
Janowi możliwość „domyślenia” siebie i powodują, że historia pobytu na katordze 
okazuje się zapisem doświadczenia cierpienia, które „w nim narodziło się, zamarło 
i zmartwychwstało” (183), a osamotnienie „polskiego Robinsona”, jak nazywa Jana 
Płutow pozwala się realizować właśnie dzięki wspólnej pracy w ogrodzie i w dosko-
naleniu (swoistym ogrodnictwie siebie). Świętochowski podkreśla tu wyrosłe z ducha 
stoickiego cechy bohatera: hart ducha, panowanie nad emocjami, wyrzeczenie w imię 
nieustannego doskonalenia, wsparte epikurejskim doświadczeniem przestrzeni ogrodu 
(o którego fenomenie napiszę w ostatniej części). Wzajemna przestrzeń pracy skła-
nia duchoborcę do nazwania Twinki „prawdziwym kościołem”:

W końcu nad ciemnością jego życia zabłysła mała gwiazda nadziei, że to nowe miejs  ce 
dla niego progiem zupełnej wolności i powrotu do ojczyzny, do której nie przestawał 
tęsknić, od której jednak odciągały go pewne pobudki, wplecione w wątek pokutni-
czych rozmyślań. (183–184)

Uświadomienie wolności, czystego sumienia, możliwości realizacji w przes trzeni 
ogrodu (który staje się metaforą wolności i tożsamości niezmąconej przesz łością), oka-
zują się najważniejszymi warunkami szczęścia, spokoju i spełnienia. Nie można jed-
noznacznie zakwalifikować tych prawideł jako efektu stoicko-epikurejskiego pogo-
dzenia, bo bezpośrednie sygnały tekstowe nie wskazują takiego rozpoznania, jednak 
– w perspektywie wędrówki filozoficznej Herezji	i	paradoksów i Okruchów (czytanych 
w przestrzeni biografii własnej Świętochowskiego) – wydaje się to spójnym projektem 
całościowym. Przestrzeń ogrodu dla Twinki okazuje się bowiem przestrzenią realizacji 
siebie (najpierw nieuświadomionej, z czasem dopiero uświadamianej i zinterioryzo-
wanej). Odczytanie dwóch listów, które otrzymuje po sześciu latach – od braci91 i od 
Kobrycza – jakże różnych w swej poetyce, w takiej perspektywie tożsamościowej – 
okazuje się najpierw momentem nieuświadomionego pędu myśli, chęci powrotu do 
źródeł, lecz po chwili – uspokojeniem świadomości. Zwrócenie uwagi na myśl jako 
konstrukt mentalny, weryfikujący, scalający, podmiototwórczy i w końcu – terapeu-
tyczny – skłania też do podtrzymania wcześ niejszej hipotezy interpretacyjnej:

91 List od braci (będący raczej kroniką wypadków prywatnych i publicznych) kończy się nastę-
pująco: „«Życie nasze w ogóle życie uczciwych ludzi i szczerych patriotów jest również katorgą: 
jesteśmy zamknięci w wielkim więzieniu, obejmującym całe państwo rosyjskie, nosimy kajdany 
surowych zakazów, za najmniejszy opór przykuwani do ściany, fizycznie i moralnie chłostani lub ska-
zywani na śmierć. […] Toteż nasza katorga, jak syberyjska, składa się ze zbrodniarzów i niewinnych 
skazańców. […] Egoizm zdechłby z przesytu, gdyby mu pozwolono pożreć tyle, ile pożąda. […] 
cała historia walk o niepodległość jest zaniedbanym cmentarzem, w którym obaliły się na grobach 
krzyże i zrównały się z ziemią mogiły, porosłe zielskiem i trawą, na której się pasie ludzkie bydło. 
Nie my triumfujemy, ale duch naszego ojca. Wszyscy szatani piekła, wszystkie zdradzieckie pokusy 
ziemi nie zdołają tak upodlić ludzi, jak niewola. Jest to największa demoralizatorka.»” (188).
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Jak stado spłoszonych dzikich ptaków, tak zerwały się do lotu myśli Twinki po 
przeczytaniu tych listów. […] Zapragnął mieć go [synka] przy sobie i wychować 
takim, jakim był sam. […] Należał on do ludzi przywracających szybko równowagę 
w swych myślach. […] Co dzień ostrzejsza jesień nagliła do pośpiechu w zasiewach 
ozimych i przygotowaniu ziemi pod wiosenne. (191) 

Przez cały ten czas Twinko kieruje się potrzebą czytania książek i pisania rozmyślań:

Z natury był małomówny, ale od wczesnej młodości w swej milczącej duszy rozwią-
zywał ciągle zagadnienia życia. Z tych rozważań usunął sobie własną filozofię, którą 
uzewnętrzniał w stałych zasadach, niezłomnych postanowieniach i czynach. (192)

Katorga zamknęła jego duszę przed otoczeniem, ale terapeutyczna funkcja zapisu 
jako rozmowy wewnętrznej, rozliczenia się z przeszłością umożliwia mu najcenniej-
szy kontakt – ze sobą samym właśnie. Intymistyczna przestrzeń zapisu służy uwy-
raźnieniu potencji myśli i jej rozwojowi. Kontakt ze starowiercami i Kalą uświada-
mia ponadto, że każdy człowiek ma w sobie zogniskowane dobro i szlachetność:

Zaczął też w zimie spisywać pamiętnik nie tyle zdarzeń, które były bardzo nieliczne 
i małoważne, ile swoich myśli. (192)

Jednak to przeczucie potwierdza tylko chęć i konieczność osobności, dystansu 
i izolacji, wyboru formy obecności tylko z własną myślą:

Powoli zamierało w nim pragnienie widywania ludzi, nawet duchoborców, których 
lubił i szanował. […] Twinko dowodził sobie, że ściślejsze stosunki z osobami wyższej 
wartości moralnej wciągną go w nowe powikłania życiowe, z których nie będzie mógł 
się wyplątać bez nowych udręczeń, że jedyną dla niego formą istnienia jest samot-
ność. Ani on już nic z siebie ludziom dać nie może, ani od nich przyjąć. […] Wolał 
z nimi obcować w myśli, niż we współżyciu. Bez wymówienia i usłyszenia słowa, bez 
widoku człowieka, przetrwał kilka tygodni. Nie miał kalendarza, nie mierzył czasu, 
nie znał jego pory, gdy pewnego wieczoru znowu zapukano do jego okna. (195) 

Spotkania z Joachimem i córką jego siostry z Kaukazu – Kalą – mają na celu 
krytyczną lekturę Pisma Świętego, które dla Twinki jest tylko szanowaną i godną 
poznania księgą, dla nich – objawieniem. Różnica podstawowa dotyczy formy prze-
żywania duchowości. Twinko wszak mówi, że lekturę Biblii odbył raz, choć postę-
puje zgodnie z jej regułami, wypełniając podstawowe prawa Dekalogu. Fundamen-
talną różnicą jest podejście do modlitwy jako sposobu kontaktu, rozmowy z Bogiem 
(opartej przecież na myśli!), która musi być spontaniczną i nie tyle gotową formułą 
do wyrecytowania, ile prawdziwie dziecięcym dziękczynnym kontaktem:

Przede wszystkim człowiek wierzący nie powinien o nic Boga prosić, bo Bóg sam 
wie, co mu jest potrzeba i na co zasługuje. Jeśli wszakże ma o coś prosić i za co dzię-
kować, nie powinien tego czynić w raz na zawsze ustalonej i dla wszystkich jed-
nakowej formie, lecz sam szczerze, odpowiednio do wypadku wyrazić swoją modli-
twę. Odmawianie przepisanej prowadzi do bezmyślnego i wielokrotnego powtarzania, 
a nawet do obracania wypisanej na krążku z korbą. Jak dziecko skarży się i  dziękuje 
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dobremu ojcu, własnymi słowami, tak powinien czynić człowiek w modlitwie do 
Boga. Niechaj każdy układa sobie pacierz sam. (198) 
Wszelka modlitwa obraża Boga, bo go pomniejsza i uważa za niewiedzącego, co 
się dzieje na świecie i czego ludziom potrzeba. Skoro Bóg jest wszechwiedzącym 
i wszechmocnym, nie należy go o niczym zawiadamiać i o nic prosić. […] Chrystus 
ciągle się odradza w wybranych ludziach i ciągle bywa w nich umęczony. Obecnie 
odradza się w Polakach. (226)

Potrzeba szczerej prostoty jako podstawowe pragnienie zapisywane na kartach 
pamiętnika, potrzeba pierwotnej i szczerej obecności – sprawiają, że Jan nie może 
się pogodzić z tym, że człowiek odwykł od samego siebie, że buduje swoją tożsa-
mość na kłamstwie, a tożsamość innych na przesądzie92. Okazuje się 

tworem i twórcą kłamstwa. W dzieciństwie okłamują go rodzice, potem okłamuje 
szkoła, prawa, władze, instytucje, znajomi, przyjaciele, wrogowie – wszyscy i wszystko. 
[…] Gdyby kłamstwo odjąć od całej sumy kultury, pozostałaby bardzo drobna resztka. 
(199–200)

Spotkania i rozmowy z sekciarzami, szczególnie z Kalą (z którą łączy go har-
monia dusz) powodują, że mimo niewielkich skłonności do filozofowania, 

zajęty sprawami ziemi albo raczej sprawami swojej ziemi, nie zaglądał przez szparę 
do nieba i w ogóle unikał rozwiązywania zagadnień nierozwiązalnych. Nie był przeto 
ani religijnym, ani niereligijnym. Dopiero rozmowy z sekciarzami wciągnęły go w tę 
sferę, do której wznosił się na skrzydłach metafizyki improwizowanej. (201)

Próba nowej ewangelizacji (choć nieuwolniona od refleksu mesjanistycznego), 
jakże zbliżonej do tej Prusowskiej ze Snu, penetrowanie meandrów sumienia, moral-
ności, wiary, tajników duszy człowieka, spotyka się z ewangelicznym przesłaniem 
nawracania, poszukiwania w sobie i odkrywania słowa/Słowa, stąd aforystyczna 
ścieżka, która niewątpliwie zbliża do takiej perspektywy. Przecież te rozpozna-
nia, jakkolwiek specyficznie wyprofilowane, dotyczące duchoborców zaciągają dług 
u św. Jana od Krzyża i w mistyce prawosławia, a doświadczenie mistycznej nocy 
potwierdza tylko zasadność przywołania:

Poczciwcy – myślał – prawdziwi ewangeliści. Dlaczego jest ich na świecie tak mało? 
Przecie ludzie upadlają się dla osiągnięcia szczęścia – a oni, chociaż zacni, są szczęś-
liwi, gdy żyją tylko z sobą. W duszach ludzkich mogłaby trwać wieczna wiosna, 
z niezachodzącym nigdy słońcem, tymczasem trwa mroźna, burzliwa zima w nieskoń-
czonej nocy. […] Instynkt płciowy jest popędem nie tylko najsilniejszym  zmysłowo, 
ale najpłodniejszym umysłowo. (201) 

92 Gdyby zastosować klucz biograficzny do tych wynurzeń Świętochowskiego, narzuca się 
od razu związek z Marią i kłopotliwość sytuacji rodzinnej. W powieści pisze: „Przyszła do mnie 
prosta, niewinna dziewczyna, która objawiła gotowość zamieszkania ze mną i zapytała, czy ją chcę 
kochać? Ponieważ to jej zachowanie się było szczere, nieowinięte w kłamstwo, wydało mi się 
naprzód zuchwałym, prawie bezwstydnym, dopiero gdy otrzeźwiłem się z przesądu – pięknym 
i szlachetnym.” (200).
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Droga tej ewangelizacji powoduje konieczność przewartościowania myślenia 
Twinki (202), zmiany widzenia męczeństwa dokonującego się nieustannie w przes-
trzeni syberyjskiej jako znaku odkupieńczego. Doświadczenie nieustannej weryfikacji 
perspektywy, wzorów poznawczych, nieustanna autodefinicja w zapisie pamiętni-
karskim, terapeutyczna wędrówka ku poznaniu siebie i odkrywaniu niuansów wła-
snego sumienia – okazują się niezbędnymi rewelatorami i środkami wspomagają-
cymi myślenie. Ponadto bodźce zewnętrzne mają uspójnić identyfikacyjny wzorzec 
osobowościowy (sytuowany wobec działalności kulturotwórczej duchoborców), który 
w kolejnych odsłonach tworzy się w pamiętniku. Pamiętnikowa formuła zapisu 
ujawnia dwie podstawowe nieoczywistości: niemożność powrotu do siebie sprzed 
doświadczenia Syberii i samotność jako wzorzec identyfikacyjny: 

Dawno już nie otwierał zeszytu, któremu powierzał swoje myśli. Teraz go wyjął 
z szuflady stolika i pisał: 

«Jak mało wystarcza człowiekowi wiedzy dla uwierzenia, że posiada jej tyle, ile 
potrzebuje i że poza nią nie ma żadnej rzeczy godnej poznania. Nam Europejczykom 
zdaje się, że nasze typy i rodzaje ludzi wyczerpują całą rozmaitość ludzką i że te 
jej odmiany, które istnieją poza naszym obrębem, są tylko okazami zwyrodniałymi. 
[…] Ci poczciwi sekciarze z duszami tak czystymi, że niepodobna w nich dostrzec 
najmniejszego mętu, uważani są w świecie tak zwanej największej kultury za nie-
okrzesanych prostaków, oślepionych przesądami, niezdolnych wytrzymać blasku jej 
świateł; tymczasem moralnie wznoszą się oni na taką wysokość, jakiej wzrokiem nie 
dosięgają najidealniejsi kulturnicy.» (216)
Wlokły się przez zimę dnie nudne, smutne, puste i tęskne. […] Próżnię samotnego 
życia zapełniał rozmyślaniem tych myśli w pamiętniku. «Gdybym teraz powrócił do 
dawnych warunków, nie umiałbym w nich żyć i musiałbym przypomnieć sobie dawne 
pojęcia, zasady i upodobania. Nade wszystko nie umiałbym żyć rzeczywis tością. Kto 
nią się karmi i znajduje w niej smak, podobny jest do świni, która zadawala się tym, 
co wyryje w ziemi i nie podnosi nigdy głowy w górę. I tu rzeczywistość jest wstrętna, 
ale w nią nie wrastam, nie uważam jej za miłą atmosferę dla mojej duszy.» (219)
Mając wiele czasu wolnego od zajęć gospodarczych, przerabiał w myśli najrozma-
itsze tematy i zapisywał w pamiętniku nie tylko uwagi, związane z jego życiem, ale 
zupełnie od niego oderwane. […] «Mężczyzna i kobieta są to istoty zupełnie różne. 
[…] Żadna rewolucja, żadna reforma, żadna ustawa nie może zapewnić ludziom 
szczęścia, jeśli go nie wytwarzają ich własne dusze.» (220)

W tej syberyjskiej przestrzeni prześladowania świadomość możliwości nieskrę-
powanej i twórczej myśli powstającej w przestrzeni „swojej własnej głowy” (żeby 
celowo posłużyć się formułą patronującą Tragikomedii prawdy), okazuje się jedyną 
i najważniejszą formą obecności. Paradoksalnie – obecności całym sobą. Dlatego 
wiadomość o uwolnieniu Twinko przyjmuje obojętnie. Możliwość uświadomienia 
(czyli „przejrzenia”), która się dokonała w perspektywie syberyjskiej, zredefiniowa-
nie priorytetów, możliwość osiągnięcia szczęścia i wolności w przestrzeni zniewo-
lenia potwierdzają tylko decyzję Twinki o pozostaniu i ślubie z Kalą. Oczywiście 
w perspektywie całości fabuły i konsekwencji prowadzenia narracji razi utopijny 
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i łzawy charakter romansowej opowieści (rodem z konwencji melodramatycznych)93 
z perspektywą wspólnego dobra i współodpowiedzialności za losy wspólnotowe. 
Jednak Świętochowski w finale powieści znów wraca do kategorii schopenhau-
erowskich94, ujawniających dysproporcje między wolą, wyobrażeniem (pragnie-
niem) a rzeczywistością. Świadomość iluzji i utopii projektów oraz zderzenia ich 
ze stanem faktycznym nie przynosi poczucia stabilności, stąd ostatni list Twinki ma 
znamiona definitywnego pożegnania, a symboliczna zmiana nazwiska z Twinki na 
Polskiego potwierdza miejsce doświadczenia narodowości w tożsamościowej przes-
trzeni własnego zinterioryzowanego pragnienia: 

«Człowiek, żyjący tylko rzeczywistością, która zawsze bywa mniej lub więcej szpetną 
i upadlającą, jest albo głupim, albo nikczemnym, albo nieszczęśliwym. Ja żadnym 
z nich być nie mogę ani z natury, ani z przeznaczenia. Dlatego nie powrócę do oj -
czyzny i do was. Musiałbym tam bowiem doznawać ciągłego bólu i wstrętu z powodu 
wielkiej różnicy pomiędzy tym, co bym widział, a czego bym pragnął. Kocham Polskę, 
kocham moich rodaków, kocham was i tę moją miłość chcę ocalić, w niej do końca 
życia wytrwać. Niewątpliwie zaś bym ją w sobie osłabił, albo nawet zupełnie stracił, 
gdybym patrzył na rzeczywistość, na Polskę pochyloną do stóp cara, na moich rodaków 
olśnionych jego łaskami, na was wyciągających ku niemu ręce po jałmużnę.» (241)
«Nie gańcie mnie za tę ucieczkę. Nie mogąc żyć i działać w rzeczywistości, którą 
bym ciągle zamącał moją przekornością, mogę służyć ojczyźnie tylko oddaloną mi -
łością. Żegnam was i Kobrycza wdzięcznym sercem, jam już z nazwiska nie – Twinko, 
lecz Polski.» (242)

W finale powieści utopijna perspektywa podróży i wiecznego „nigdzie” (a takie 
myślenie wyzwoliła Syberia) potwierdza tylko formę opowieści, która pozwoli, 
z perspektywy dystansu różnicującego pozytywnie, oddalić się, by lepiej widzieć, 
a przez to lepiej wiedzieć:

Bracia Twinkowie otrzymali kopertę, ostemplowaną przez pocztę okrętową Oceanu 
Indyjskiego z kartą bez adresu, tylko z słowami:
«Z dala widzę Polskę w majestacie, chwale, blasku i piękności.»
Rzeczywiście widział, – swoje pragnienie. (242)

Ostatnią powieść Świętochowskiego (podobnie jak Nałęczów i Drygałów) należy 
potraktować jako traktat filozoficzny, wykład myśli, podawanej bardzo często w afo-
rystycznej formie (co poświadczają fragmenty tekstu). Mimo sensownie  pomyślanej 

93 „ – Opuścisz nas, Janie?
On popatrzył długo w jej zatrwożone oczy, siadł przy niej, opasał ręką jej kibić i rzekł:
– Chcesz zostać moją żoną?
Ona położyła głowę na piersi i wybuchnęła płaczem.
– Chcę, chcę, pragnę tego więcej, niż życia.
– To nią będziesz – powiedział, objąwszy rękami jej głowę, którą pokrył pocałunkami.” (233).

94 O modelu schopenhauerowskim jako matrycy filozoficznej wpisanej w dyskurs powieściowy 
powieści Prusa zob. M. Gloger, Schopenhaueryzm	w	„Lalce”	Bolesława	Prusa [w:] Na	pozytywis
tycznej	niwie, red. T. Lewandowski, T. Sobieraj, Poznań 2002. 
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i skonstruowanej fabuły okazuje się, że formuła epickości jest przez autora Twinki 
specyficznie realizowana. To rozpisany na głosy „myślowy pamiętnik” (formułę tę 
transponuję i przekształcam od „myślowego pancernika” Micińskiego), który ma słu-
żyć nieustannemu weryfikowaniu siebie, by odnaleźć prawidła własnej kondycji i wła-
sną formę obecności, która objawia się często poprzez rewolucyjność myślową. 

Oczywiście – próby Świętochowskiego – epika, traktować należy raczej jako 
możliwość sprawdzenia warsztatu i prawideł gatunkowych. Można to odbierać jako 
akt terapeutyczny czy eskapistyczną strategię po wszelkich próbach dramatycznych 
(lepiej bądź gorzej przyjętych). Tyle że – to kolejny gatunek służący jako spraw-
dzalnik prawideł, jako proteza warsztatowa i medium publicysty. Bo – jeśli spojrzeć 
na przemiany formuły realizmu, które można by obserwować w zapisie Święto-
chowskiego od Drygałów przez Nałęczów po Twinkę – korpus tych tekstów nie 
stanowi szczególnego badawczego pola do odkryć. Powieściowa formuła stanowi 
ramę dla wykładu Świętochowskiego o kulturotwórczym mechanizmie wzajemnej 
wymiany, zapisanym w języku narracji, którego prawidła tak często opisuje i ujmuje 
język aforyzmu, ważnej dla definicji siebie i rodzinności, o której często przecież 
(a w powieściach najwyraźniej) pisze Świętochowski. Rodzinności, której skom-
plikowanie potwierdzają zapiski autobiograficzne, wspomnieniowe i korpus listów, 
o których traktuję w II rozdziale, pokazującym zależności między myślą a życiem, 
a tym samym ujawniającym łączliwość porządku rozpoznań oraz porządku projek-
tów i diagnoz rodzinnych. 



Rozdział II
Między myślą a życiem. 

Struktura śladu 





1.1. Mechanizmy komunikacji w refleksji Świętochowskiego

Aleksander Świętochowski w artykule Teatr	 buff	 politycznych (1907) z cyklu 
Liberum	veto zapisał:

Nie wiem, czy to moje pisanie do was dojdzie, gdyż czas jest poczmistrzem samo-
wolnym i przesyła odległym adresatom tylko takie listy, które uzna za godne swojego 
trudu. Liczę jednak na to, że jakiś rewizor przeszłości, przeglądając jej nie doręczoną 
korespondencję, zwróci uwagę na moje doniesienia i zaznajomi was z ich treścią1.

Niech te słowa staną się rodzajem motta określającego biografię Świętochows-
kiego, który świetnie rozpoznaje mechanizmy komunikacji zbiorowej i społecznej 
wymiany informacji2, rozumie prawidła działania wspólnotowej refleksji nad istotą 
komunikowania i specyfiki środków służących przepływowi komunikatu między 
jednostkami. Filozof-wędrowiec czy socjolog-diagnosta w swej prywatnej biogra-
fii, zapisanej w listach, nie radzi sobie często z komunikacją z najbliższymi albo 
odsłania w zapisie siebie pęknięcie ciągle poszukującego podmiotu. W całym II roz-
dziale poddaję refleksji języki autobiografii Świętochowskiego (listy, wspomnienia, 
dziennik), które pozwolą ujawniać, jak ten komunikuje się w przestrzeni prywatnej, 
w rodzinie, z najbliższymi. Ale oczywiście w kontekście warto przywołać refleksję 
Świętochowskiego nad mechanizmami komunikacji międzyludzkiej w ogóle. Pers-
pektywa epistolograficzna zapisu Świętochowskiego, która mnie interesuje w tym 

1 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Teatr	buff	politycznych, Lv, „Prawda” 1907, nr 11. Cyt. za: 
A. Świętochowski, Wspomnienia, dz. cyt., s. 241.

2 O komunikacji jako praktyce społecznej, której konsekwencjami są postawy, kompetencje 
komunikacyjne i wyzwalane przez nie typy osobowości, pisze w swym studium Leszek Korporowicz. 
Por. L. Korporowicz, Od	konfliktu	do	spotkania	kultur,	czyli	 tożsamość	jako	reguła	autotransfor
macji [w:] Komunikacja	międzykulturowa.	Zbliżenia	i	impresje, pod red. A. Kapciak, L.  Korporowicza 
i A. Tyszki, Warszawa 1995, s. 33.

1. Biografia zapisana i biografia zrealizowana.  
Formy komunikacji w epistolografii 
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rozdziale, ujawnia pęknięcia mechanizmu komunikacyjnego. A trudne, czy może 
lepiej, chybione relacje z rodziną rysują istotny kształt sylwetki felietonisty-kroni-
karza, antropologa codzienności, obserwatora społecznych ról. Relacje te, których 
odbiciem są korpusy listów z najbliższymi, pokazują, że ten wybitny diagnosta 
procesów komunikacji, nie potrafi zdiagnozować własnych wzorców komunikacji 
z rodziną, które są zachwiane, trudne i skomplikowane. 

Warto wskazać na początku, że istnieje znaczny rozziew między rolą publicysty 
i nauczyciela zbiorowości a jego życiem prywatnym. Świętochowski jest świadomy 
źle działającego systemu komunikacji społecznej. A skoro zaburzona jest komu-
nikacja społeczna, to wydaje się, że normalna okaże się, tak przynajmniej można 
oczekiwać, przestrzeń komunikacji prywatnej. 

Ważny dla uświadomienia istoty procesu komunikowania przez Świętochow-
skiego jest wybór różnorodnej formy gatunkowej, na wzór mistrza – Woltera. Nie 
można pominąć też wpływu Sałtykowa-Szczedrina na myślenie o formułach komu-
nikowania „kontrabandy intelektualnej” mowy mimicznej3. Nie chodzi tu jednak 
o kwestię języka ezopowego – pisania komunikatu zakodowanego o podwójnej war-
tości (wymiar „meta”) czy paradoks odczytania poziomu dosłownego i naddanego, 
raczej o samą istotę potencji komunikacyjnej – wynikającej z posługiwania się tym 
samym kodem przez adresata i odbiorcę. Świętochowski wybiera przecież gatun-
kowe formuły komunikacji przynależące jakby wzorcowo i idealnie do poziomu 
porozumienia i działania skierowanego na wymianę. Są to dialog (ulubiona forma 
gatunkowa) i dramat (czy nawet cykl dramatyczny, rzadko wówczas pisany, będący 
dla Świętochowskiego formułą porządkowania, konsekwencji, ciągłości). Autor 
Tragikomedii prawdy promuje dialog jako sposób porozumienia, społeczno-kultu-
rowy program oparty na rozpoznawaniu przestrzeni tożsamości zarówno zbioro-
wej, jak i interpersonalnej. Jednak mimo zastosowania formalnych zewnętrznych 
rygorów komunikacyjnych, jest podejrzliwy wobec kodu współodpowiedzialności 
za projekt porozumienia. Jako prezes Towarzystwa Kultury Pols kiej, na łamach 
„Humanisty Polskiego” i „Kultury Polskiej” zwraca uwagę na kulturowe funk-
cje komunikacji społecznej i politycznej, tożsamość kulturową społeczeństwa, ale 
i dysfunkcjonalność reguł rządzących procesem wymiany myśli4, o których napi-
szę w III rozdziale. 

Świętochowski rozumie i rozpoznaje mechanizm działania społecznej komunika-
cji, często wychwytuje sytuację pozornego porozumienia, mechanizmy  kulturowego 

3 Formuły tej używa Świętochowski w tekście Z	domu	niewoli	(Głos	Polski)	przez	T.L.	Stan	
ogólny	Królestwa	Polskiego,	Lwów 1889, s. 32–33. Por. także: B. Mazan, Język	ezopowy	przywódcy	
„młodych”	[w:] Problemy	życia	literackiego	w	Królestwie	Polskim	2.	poł.	XIX	wieku. Studia pod 
red. St. Frybesa, Wrocław 1983, s. 58–60; tenże, Wpływ	cenzury	carskiej	na	 twórczość	młodego	
Świętochowskiego [w:] Z	domu	niewoli.	Sytuacja	polityczna	a	kultura	literacka	w	drugiej	połowie	
XIX	wieku, red. J. Maciejewski, Wrocław 1988, s. 31–52; Z. Kmiecik, Prasa	warszawska	w	okresie	
pozytywizmu	(1864–1885), Warszawa 1971, s. 28–29. 

4 W twórczości beletrystycznej (w nowelach, opowiadaniach i nie do końca udanych pod 
względem formy powieściach pisanych w dwudziestoleciu) wskazuje przecież na rozmaite sposoby 
dyskryminacji pojęcia komunikacji, dysfunkcji komunikacyjności. 
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dialogowania i rozpoznaje iluzoryczność kodu społecznego. Choć – jak słusznie 
zauważa Marian Płachecki – komentujący wczesnopozytywistyczną działalność 
publicystyczną Świętochowskiego:

W takich realiach Świętochowski, wyklinający powszechną „czułostkowość”, „iluzje”, 
„marzycielstwo”, „somnambulizm”, „anachronizm”, niedostatek „trzeźwości” i co tam 
jeszcze, zachowuje się jak człowiek o głęboko zaburzonym kontakcie z rzeczywis-
tością, zatopiony w świecie o własnej, odrębnej tektonice, gdzie wszystko go uwiera, 
ale nic nie staje na drodze jego rzutkim pomysłom reformatorskim.
Żąda jawności opinii, gdy wszelkie formy komunikacji przebiegają pod policyjnym 
nadzorem, wobec czego autentyczna wymiana odbywać się może jedynie potajem-
nie. Wymaga niepodległości myśli w artykułach, których każde słowo, zanim dotrze 
do czytelnika, jest oglądane przez cenzora, a nierzadko negocjowane z cenzorem5.

Potwierdzają to korpusy felietonów, szczególnie te pomyślane jako poszczególne 
cykle. Kroniki autora cyklu Liberum	veto, będące gatunkiem spełniającym wymogi 
użyteczności6, opisują mechanizm plotki, wieści, relacji, obserwacji i żywo uobec-
niają działania tych struktur. Żywo dialogują z warszawską przestrzenią obrazków 
i migawek z codzienności w Echach	warszawskich właśnie. Jako autor cyklu Listów	
z	Paragwaju7 drukowanych w „Nowinach” od 1879 roku Świętochowski wskazuje 
również na wagę komunikacji w sytuacji niewoli. Jako autor cyklu Pamiętnika 
z „Nowin” podkreśla również role komunikacji i jej mechanizmów w odległych 
Chinach. Przepływ informacji między zaborami paradoksalnie rozpoznaje doskonale 
już wtedy, kiedy jest w Lipsku jako doktorant. Pisze stamtąd do prasy warszaw-
skiej i kontaktuje się z Warszawą, świadomy mechanizmu funkcjonowania cenzury 
w Królestwie Polskim, cięć cenzuralnych, niemożliwości drukowania artykułów 
dotyczących osoby Bismarcka, cenzury Bartscha8. Ujawniają te fakty rękopisy kore-
spondencji z Wiślickim (piszącym m.in. w liście z 14 lutego 1875 roku o „usposo-
bieniach cenzuralnych”, w których to „panuje obecnie zwrot  antymaterialistyczny 

5 Zob. M. Płachecki, Wojny	domowe.	Szkice	z	antropologii	słowa	publicznego	w	dobie	zaborów	
(1800–1880), Warszawa 2009, s. 371. 

6 Tej kategorii używa Zygmunt Szweykowski, pisząc o Kronikach Prusa. Por. Z. Szweykowski, 
Bolesław	Prus	jako	kronikarz	[w:] tegoż, Nie	tylko	o	Prusie.	Szkice, Poznań 1967, s. 240. 

7 Bogdan Mazan ten cykl felietonów nazywa, przywołując opinię samego Świętochowskiego 
z jego Wspomnień, świadomym nawiązaniem do teokratyczno-patriarchalnego państwa jezuickiego 
w Paragwaju, do którego to cyklu autor świadomie wybrał prowokacyjną formułę podpisu: O. Remus, 
Remus, mającą wydźwięk antyklerykalny. Zob. B. Mazan, Topika	biblijna w	twórczości	Aleksandra	
Świętochowskiego	z	okresu	do	1880	roku	w	świetle	jego	poglądów	na	temat	religii [w:] Inspiracje	
i	motywy	biblijne	w	literaturze	pozytywizmu	i	Młodej	Polski, red. H. Filipkowska i S. Fita, Lublin 
1999, s. 100–101. 

8 Por. rękopisy listów Wiślickiego do Świętochowskiego w Muzeum Pozytywizmu w Gołot-
czyźnie. Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Dział Historyczny, z grudnia 
1874 (Muzeum Pozytywizmu – 587, nr inwentarza (księgi wpływu) – 371), z 14 lutego 1875 (MP 
575, nr 371). W dalszej części książki będę posługiwał się skrótem MP, nr – w celu jasności wywodu. 
Wszystkie cytaty z rękopisów syna Ryszarda i Marii Żydowo cytuję na podstawie rękopisów listów 
w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Ortografia i interpunkcja zostały uwspółcześnione. 



260 Rozdział II – Między myślą a życiem. Struktura śladu

i antysocjalny”, „gdzie tylko wyraz: materializm, filozofia pozytywna, Mill, Spen-
cer, zaraz chlast i basta”9).

Myślenie Świętochowskiego o komunikacji i jej regułach wyrażone w tekstach 
publicystycznych kontrastuje z jego listami ujawniającymi zaniechanie i komunika-
cyjne paty. Celowo zatem zestawiam na początku te heterogeniczne porządki gatun-
kowe, by ujawnić, na ile autor Dwugłosu	miłości realizuje własny projekt zapropo-
nowany i wyłożony starannie na łamach prasy w felietonie, na ile zaś sam wpada 
w pułapkę projektu i czy oddala się od założeń sprzed lat oraz na ile są to w ogóle 
porównywalne porządki. 

Proces komunikacji, wedle Świętochowskiego, uobecnia siłę, dzięki której defi-
niuje i redefiniuje ona pojęcia świadomości zbiorowego i indywidualnego prze-
kazu, obszaru działania stereotypu. Świadomość przestrzeni komunikacyjnej wiąże 
on z doświadczeniem przestrzeni cywilizacji10. Od początku świadomy jest tego 
(co umiejętnie nazywa współczesna myśl socjologiczna), że procesy komunika-
cyjne przebiegają w dziedzinie międzykulturowej, wewnątrzkulturowej, interperso-
nalnej i intrapersonalnej komunikacji11. Za Leszkiem Korporowiczem przypomnieć 
należy, że „każda forma komunikacji wyraża, ale implikuje zarazem, konkretny kształt 

9 Rękopis listu Wiślickiego do Świętochowskiego, dz. cyt. O specyfice komunikacji Święto-
chowski-Wiślicki, ujawniającej kulisy relacji redaktora i młodego dziennikarza, cechującej się 
nadmiernym wyzyskiwaniem Świętochowskiego przez Wiślickiego, pisali: Bogdan Mazan i Ewa 
Paczoska. Zob. B. Mazan, Adresat	 jako	ptaszek	na	uwięzi.	Zakulisowa	mikrohistoria	przywódcy	
„młodych”	w	świetle	listów	Adama	Wiślickiego	do	Aleksandra	Świętochowskiego	z	lat	1874–1878 
[w:] tegoż, Pozytywizm	warszawski…, dz. cyt., s. 205–244. Badacz pisze o swoistym kieracie, 
w którym pracował Świętochowski (s. 210), a samego młodego dziennikarza nazywa więźniem 
epoki (s. 211), Wiślickiego zaś zwykłym wyzyskiwaczem. Ewa Paczoska wskazuje na charakter 
i profil kampanii „młodej prasy”, ze szczególnym uwzględnieniem upodrzędniającej relacji zara-
biającego na wizerunku własnym (dzięki forum prasy) Świętochowskiego, który szczególnie kry-
tycznie wyostrza swój sposób dziennikarskiego rzemiosła i Wiślickiego – starającego się wyko-
rzystywać sukcesy Świętochowskiego jak najlepiej w celach zarobkowych i promocyjnych „Przeglądu 
Tygodniowego”. Zob. taż, Świętochowski,	Świńtuchowksi	i	rynek…, dz. cyt., s. 111–122. 

10 To wzajemne dialogowanie, choć oczywistym może wydawać się, że kategoria cywilizacyj-
ności uruchamia proces przekazu i wymiany myśli i że jest jedną z wielu przyczyn będących podstawą 
komunikowania. Z drugiej strony mechanizm komunikacji staje się oczywistą dźwignią cywiliza-
cyjnego wzrostu i postępu, mimo że „współczesna cywilizacja”, żeby posłużyć się diagnozą Orzesz-
kowej z 1908 roku – zapomina często o źródłach nowoczesności. Świętochowski wyraziście pisze 
o konsekwencjach wyścigu cywilizacyjnego i dialoguje jednoczesnie z Prusem na łamach „Prawdy” 
w 1882 roku. Zob. Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Pogadanka	z	Prusem	o	„pierwszej	wyprawie	
polskiej	do	Afryki”, „Prawda” 1882, nr 5. Cyt. za: Lv, t. 1, s. 257–261. Ironiczne roz poznania pro-
cesów cywilizacyjności i możliwości cywilizacyjnych ujawnia wtedy, kiedy pisze o restauracji prze-
szłości określającej mechanizm rozwoju cywilizacji, sztukowaniu mentalności i o nowych, „innych 
formach” marzenia w 1886 roku. Zob. Poseł Prawdy [A. Świętochowski], „Prawda” 1886, nr 32. 
Cyt. za: Lv, t. 1, s. 578–579, zwł. s. 578. W kontekście rozwoju bakteriologii nie powstrzymuje się 
przed porównaniem naszej cywilizacji do gnijących pierwiastków stanowiących jej istotę. Zob. Poseł 
Prawdy [A. Świętochowski], „Prawda” 1888, nr 44. Cyt. za: Lv, t. 1, s. 714. 

11 L. Korporowicz, dz. cyt., s. 31–32. Komunikacja – za Leszkiem Korporowiczem – stanowi 
fragment „konkretnej działalności człowieka, jest elementem jego środowiska, kształtuje charakter 
indywidualnych i zbiorowych doświadczeń niemal we wszystkich dziedzinach życia.” (s. 32–33). 
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stosunków społecznych, ich cele i funkcjonalne w stosunku do nich modele osobo-
wości”12. A Święto chowski bardzo wcześnie rozpoznaje stan anomii komunikacyjnej 
i wielopostaciowość zjawisk kształtujących kontakt. Zdolność komunikacji wyznacza, 
w jego mniemaniu, granice tożsamości kulturowej i działania wspólnego kodu. Także 
świadomość wspólnego uczestnictwa nadawcy i odbiorcy budujących przestrzeń poro-
zumienia, wedle felietonisty, pozwala mu śledzić mechanizmy zaburzeń komunika-
cyjnych na poziomie społecznym. Autor Ech	warszawskich	pisanych w „Przeglądzie 
Tygodniowym” dostrzega jednak konieczność zmiany na poziomie mikrostruktury 
relacji, ale niebędącej synonimem mikroorganizmu: mikroogniw budujących zdrowy 
organizm. Najważniejsze jest zapewnienie ładu wewnętrznego pojedynczemu osobni-
kowi. Zdaniem autora Dumań	pesymisty, zaburzenia wynikające z chybionej relacji 
interpersonalnej nie przekładają się do końca na chybioną strukturę „makro”.

Wydawać by się mogło, że dla pokolenia pozytywistów przestrzenią uprzywile-
jowaną w związku z sytuacją mówienia będzie przestrzeń komunikacji prywatnej. 
Niestety – ta przestrzeń jest często wypierana albo maskowana (casus Konopnickiej, 
Orzeszkowej). U Świętochowskiego zaznacza się wyraźnie nieprzekładalność sfer 
publicznej i prywatnej, a jeśli pewne elementy programu społecznego pojawiają się 
w jego biografii prywatnej, to nie stanowią one punktu odniesienia czy realizacji 
przywołanego programowego postulatu.

W felietonach autora Liberum	veto zdiagnozowana zostaje transformacja systemu 
komunikacyjnego, zapisana świadomość przemian nowoczesnej komunikacji zwią-
zanej z postępującym rozwojem przemysłowym, refleksją nad cywilizacją13. Proces 
komunikacyjny oparty jest na ciągle żywym przepływie informacji, ruchu myśli, pod-
czas którego ludzkie doświadczenie wpisane zostaje nieuchronnie w ten rytm dzia-
łania. Autor felietonów z cyklu Liberum	veto	pyta nieustannie, jak odnaleźć własny 
język w tym systemie, skoro ma świadomość przypadkowości i przygodności relacji 
komunikacyjnych wyznaczających matrycę codziennego procesu postępu myśli. 

W Katechizmie	rodzinnym („PT” 1873, nr 40), używając ironicznej retorycz ności, 
opisuje potęgę wiedzy jako „najwznioślejszej godności”14, fanatyzmu i głupoty ludz-
kiej (R, 185), rodzących się idei w łonie nowoczesnej cywilizacji, konstruujących 
wzorce tożsamości komunikacyjnej. W felietonie Z	Galicji („PT” 1876, nr 20, 35) 
pisze o kameleonowym charakterze przybyszów z Warszawy do Krakowa, wolno-
myślnym warszawianinie upodabniającym się do krakowskiego otoczenia, przybiera-
jącym znamiona ultramontanina (R, 203), o przegniłym i trującym elemencie w łonie 
cywilizacji (R, 204), agitacjach ultramontańskich w pismach galicyjskich. W cyklu 
Kwestia	małżeńska	IV („PT” 1873, nr 3) w części  Separacja	 i	rozwód, stwierdza, 

12 Tamże, s. 31–32. Por. także: A. Kapciak, Komunikacja	międzykulturowa	jako	fenomen	kultury	
współczesnej [w:] Komunikacja	międzykulturowa, dz. cyt., s. 181–200.

13 Warto w tym kontekście dopowiedzieć, że Piotr Chmielowski określa Ojca Makarego jako 
– „misjonarza cywilizacji bez względu na Kościół”. Por. tenże, Nasza	 literatura	 dramatyczna, 
dz. cyt., t. 2, s. 150.

14 Cyt. za: J. Rudzki, Świętochowski, dz. cyt., s. 183. Wszystkie cytaty z felietonów z „Przeglądu 
Tygodniowego” podawane są z tego wydania. Po cytacie podaję skrót „R” i stronę cytowaną. 
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że związek, by spełniał funkcje rodzinno-społeczne, musi kierować się „siłą uczuć 
i popędów moralnych, a nie siłą przymusowego nakazu” (R, 210). Separacja jest 
pewną tylko wolnością, faktem etycznie podejrzanym czy wręcz cudzołóstwem 
i nierządem (R, 211), a rozdział cywilny „nie tylko nie uwalnia żony ze spółki, 
ale nadto nie zabezpiecza jej przeciwko gwałtom i nadużyciom męża” (R, 212), 
reguła życiowa zaś „musi być względną” (R, 213), jeśli ma być skuteczna i dobro-
czynna. Teoria o nierozwiązywalności małżeństw (której nie aprobuje i nie uważa 
za bezwzględną – od początku reflekcji publicystycznej) ma się również nijak do 
praktyki w życiu Świętochowskiego, a prawo rozwodu jest koniecznością, nato-
miast związanie dwojga ludzi przez prawo określa autor Kwestii	małżeńskiej jako 
„nieodpowiednie dla epoki i cywilizacji” (R, 214), powodowane etyką swoistego 
świeckiego humanizmu.

W cyklu Dumania pesymisty15, zwracając uwagę na nieumiejętność rozpoznawa-
nia sytuacji życiowej, obnaża przecież oczywistość „więzienia naszego w wyrazach”, 
stan nieświadomości społecznej i niedojrzałości komunikacyjnej. Pisząc o nieskoń-
czoności przestrzeni, niepoznawalności granic ludzkiego doświadczenia, wskazuje 
jednocześnie na „bezdenną ciekawość” ludzką (D, 49), która ujawnia jedynie ułom-
ność wiedzy i prawideł porządkujących nasz proces myślowy, kons truujący przestrzeń 
porozumienia w przestrzeni sceny komunikacyjnej (mającej oczywiście charakter gry 
z prawidłami dialogu i możliwościami interakcji). Niemożność komunikacji i chęć 
indywidualizmu przywodzi perspektywę schopenhauerowskiej wróżby, która mówi, 
że człowiek woli zagładę wszechświata, niż własnego istnienia (D, 66). 

Esej Mężczyzna	i	kobieta służy rozpoznaniu wzajemnej tożsamości, nieumiejęt-
ności komunikowania się i złych prawideł funkcjonowania wśród ludzi, wynikają-
cych z powzięcia gotowych klisz. Kwestia rozwodu – tak ważna od początku dla 
Świętochowskiego, w Mężczyźnie	 i	 kobiecie pojawia się w nieco innej odsłonie, 
niż we wcześniejszym o trzy lata tekście Kwestia	małżeńska. Refleksja nad poliga-
mią u ludów dzikich i barbarzyńskich staje się przyczyną konstatacji Świętochow-
skiego, że rozwód jest już dziś „ucywilizowaną formą wielożeństwa” (D, 78–79). 
W przyszłości to, co nietykalne i niewzruszone, może być śladem naiwności (D, 79). 
Przemiany sposobu życia zaś wyprzedzają tylko reguły kodeksu wielożeństwa. Świę-
cenie uroczystości wigilijnej pamiątki obnaża sam mechanizm rytualnego tytuło-
wego „społecznego wnętrza” (D, 99), owej skarbnicy papierowych pamiątek, po któ-
rej został zapleśniały kod tradycji, a perspektywa komunikacji ulega weryfikacji 
i zastrzeżeniom od podstaw: „I cóż ci z tego, że masz ojca, matkę, braci, siostry, 
kochankę, żonę, przyjaciół, znajomych, jeżeli w gruncie są to istoty innego zupeł-
nie świata?” (D, 103). Pozór doświadczenia obecności, swoista samotność „wśród 
swoich” w społeczeństwie spektaklu, przekonują, że jedyną pewną perspektywą 
poznawczą, gwarantującą paradoksalnie nienaruszenie reguł, jest perspektywa indy-
widualnego toru i pielęgnowania własnej myśli.

15 A. Świętochowski, Dumania pesymisty, dz. cyt., s. 41. Wszystkie cytaty podawane są z tego 
wydania. Po cytacie podaję skrót D i numer strony cytowanej. 
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Komunikowanie dla Świętochowskiego to rodzaj uczestnictwa czynnego poprzez 
słowo, w którym kształtuje się relacje i opisuje wzorce tych relacji interpersonalnych. 
Język, staje się dla niego, co oczywiste, przestrzenią ujęcia doświadczeń codzienności 
wpisanych w kulturowo-społeczno-polityczną ramę. Warto w tym kontekście odwo-
łać się do „diagnozy komunikacyjnej” Jürgena Habermasa. Autor Działania	komuni
kacyjnego	i	detranscendentalizacji	rozumu dowodzi, że działanie komunikacyjne

wnosi do gry szersze spektrum kryteriów – epistemiczne podstawy prawdziwości 
wypowiedzi, etyczne punkty widzenia w odniesieniu do autentyczności decyzji życio-
wych, wskaźniki szczerości deklaracji, doświadczenia estetyczne, objaśnienia narra-
cyjne, kulturowe standardy wartościowania, roszczenia prawne, konwencje itd.16.

Komunikacja jako poszukiwanie sensu, formuły całościowej dla filozofa-węd-
rowca, jakim niewątpliwie był autor Herezji	i	paradoksów, umożliwia weryfikowanie 
diagnoz, zasadność funkcjonalności różnicy mechanizmów i sposobów porozumie-
nia. Komunikacja jednak to często domena fałszu, gdzie ze względu na dodatkowy 
element cenzuralny następuje często „podwójne kodowanie”17. Świętochowski jest 
więc świadomy, że komunikować to nie tylko informować, ale dezinformować. Dla 
niego – jako autora Dumań i felietonów pisanych przez całe życie – komunikacja 
to swoiste porządkowanie reguł opisu, forma konstrukcji myśli, możliwość podda-
nia myśli refleksji, możliwość ujęcia bezkształtności w realną formę. To upostacio-
wienie informacji. Zakomunikować to przekazać, ale jednocześnie zdiagnozować, 
poddać refleksji, obrobić mentalnie, ale nie zafałszować i nie przeinaczyć. Objawiać 
na zasadzie obopólnej korzyści i satysfakcji, celowości i sensowności przekazania 
komunikatu. Komunikacja w refleksji Świętochowskiego jako stan obrazowania 
rzeczywistości posiada z reguły naddatek znaczeniowy, nie jest tylko relacją, ale 
interpretacją, przekazem i przekładem jednocześnie, zapośredniczeniem sytuacji: 
w system kultury – systemu komunikacji interkulturowej, a zapisana w niej kultura 
„jako rzeczywistość znaków”, żeby posłużyć terminem Michaela Fleischera18, jest 
podstawą znakowego charakteru komunikacji, który ujmuje obraz świata i odchy-
lenie procesów normalizacyjnych.

16 Por. J. Habermas, Działanie	komunikacyjne	i	detranscendentalizacja	rozumu, przeł. W. Lip-
nik, Warszawa 2004, s. 22. Za Hilarym Putnamem stwierdza Habermas, że „zmiana wiedzy o świe-
cie indukuje zmianę kompetencji językowej (Sprachwissen), a postępy poznania osadzają się 
[w języku] jako zmiany znaczenia podstawowych pojęć teoretycznych.” (s. 44). Por. także: H. Put-(s. 44). Por. także: H. Put-
nam, The Meaning of Meaning [w:] tegoż, Mind,	Language	And	Reality, Cambridge 1975.

17 To swoisty syndrom „kawa	z	mlekiem”, żeby przetransponować termin Bogdana Mazana 
zastosowany do rozpoznań przepisów cenzuralnych i piśmiennictwa przez Warszawski Komitet 
Cenzury w okresie pozytywizmu. Zob. B. Mazan,	 Interpretacja	 przepisów	 cenzuralnych	 oraz	
piśmiennictwa	polskiego	i	obcego	przez	Warszawski	Komitet	Cenzury	w	okresie	pozytywizmu.	Syn
drom	„kawa	 z	mlekiem” [w:]	Piśmiennictwo	–	 systemy	 kontroli	 –	 obiegi	 alternatywne, pod red. 
J. Kosteckiego i A. Brodzkiej, Warszawa 1992, s. 292–312. 

18 Por. M. Fleischer, Podstawy	konstruktywistycznej	i	systemowej	teorii	komunikacji [w:] Język	
w	komunikacji, pod red. G. Habrajskiej, Łódź 2001, t. 1, s. 97. Por. także: M. Fleischer, Interkultury 
[w:] tegoż, Teoria	kultury	i	komunikacji.	Systemowe	i	ewolucyjne	podstawy, tłum. M. Jaworowski, 
Wrocław 2002, s. 344. 
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Komunikacja w myśleniu Świętochowskiego jako autora felietonów to swoiście 
rozumiana medialność. Dzieje się tak zarówno wtedy, kiedy pisze o re  lac ji wsi 
i miasta, tańcu politycznym narodu oraz mrowisku kościoła katolickiego w „Praw-
dzie” w 1886 roku (nr 8, nr 15), jak i wtedy, kiedy w tym samym cyklu Libe
rum	 veto podkreśla niedojrzałość „najdoskonalszych form życia politycznego” 
(w 1905 roku19). Podobnie w „Myśli Narodowej”, kiedy pisze o wystawie kra-
jowej w Poznaniu (1929) czy ustawodawstwie Anglii (1929)20. Formuły komuni-
kacji stają się zaś modelem uczestnictwa w kulturze i zapisywaniem biografii inte-
lektualnej. Mechanizm komunikacji, którego świadom jest publicysta „Prawdy” 
i „Gazety Warszawskiej”, jawi się w jego rozpoznaniach jako system ujarzmiający 
wiedzę, doświadczenie, informację, a domeną tego mechanizmu jest ciągła inter-
pretacja. Ze zjawiskiem „nadkomunikacji” wiąże się kategoria schizofreniczności 
naszej narodowej komunikacji w przestrzeni polskości i relacyjności (na której feno-
men wskazywała Urszula Kowalczuk21) – odznaczająca się – według Luisa Arnors-
sona Sassa – „masową refleksyjnością” i formami oddalenia się od rzeczywis tości 
opierającej się na zdrowym rozsądku22. Modele schizofrenicznej komunikacji ujaw-
niają problem wspólnego kodu doświadczenia i ukrytych znaczeń23. Pomagają roz-
poznać, w jakim obrębie odbywa się przekraczanie formuły polskości i wpisywa-
nie się w tę formułę. 

Świętochowski – tytan pracy, zwolennik nowoczesności jako modulatora i sty-
mulatora postępu, a jednocześnie polemista i prowokator, jak nazywa go Jan Tom-
kowski24, w swym monumentalnym projekcie metakomunikacyjnym (rozumianym 
tu jako refleksja nad diagnozą procesu komunikacyjnego), nie jest jednak utopistą, 
choć wpada w pułapkę komunikacyjną fundującą aporetyczność rodzinnej sytuacji. 
Widać to od początkowych felietonów pisanych na łamach „Przeglądu Tygodnio-
wego”, kiedy już w jednym z fragmentów Pracy	organicznej (1873, nr 10) świa-
domy jest, że każda teoria, która przekracza ludzkie możliwości, okazuje się uto-
pią, bowiem:

19 Zob. Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Nie	bójcie	się!, Lv, „Prawda” 1905, nr 43/44. Cyt. 
za: Lv, t. 2, s. 450. 

20 Zob. A. Świętochowski, Wystawa	poznańska, „Myśl Narodowa” 1929, nr 23; tenże, O	wol
ności	słowa,	panowaniu	prawa	i	rozkazu, „Myśl Narodowa” 1929, nr 39. Cyt. za: Lv, t. 2, s. 593–596, 
600–603. 

21 Zob. U. Kowalczuk, Konieczność	przypadku.	Rodzina	w	refleksji	Stanisława	Brzozowskiego, 
„Prace Polonistyczne” 2006, Seria LXI, t. 2, s. 153–164. 

22 Por. L.A. Sass, „Objawy	negatywne”,	zdrowy	rozsądek	i	kulturowe	odkotwiczenie	w	wieku	
nowoczesnym, przeł. J. Bobrzyński, [w:] Schizofrenia,	 kultura	 i	 subiektywność	 –	 na	 krawędzi	
doświadczenia, red. J. H. Jenkins, R. J. Barrett, tłum. J. Bobrzyński, K. Gdowska, Kraków 2005, 
s. 345. Por. także inspirujący tekst Urszuli Kowalczuk, Konieczność	przypadku.	Rodzina	w	refleksji	
Stanisława	Brzozowskiego, dz. cyt. Autorka tekstu pisze o „nadrefleksyjności” w kulturze, tożsa-
mości polskiej rodziny w przestrzeni kultury dziewiętnastowieczności oraz wiąże te fenomeny 
z kategorią schizofreniczności.

23 Powołuję się na opinię Urszuli Kowalczuk zaprezentowaną w tekście Konieczność	przy
padku, dz. cyt. 

24 Por. J. Tomkowski, Mój	pozytywizm, Warszawa 1993, s. 41. 
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Nie idzie nam o żadną dziwaczną i utopijną formę społeczeństwa, która by wpy-
chała obywatela do karczmy, a chłopa do salonu, ale idzie nam o to, ażeby społe-
czeństwo powiązało się ściśle i organicznie. (R, 122)

Od początku drogi twórczej i zaburzonej relacji rodzinnej świadomy jest trud ności 
komunikacyjnych, scalających i kategoryzujących formy opisu i myślenia. Wska-
zuje, że różnorodne formy przekazu umożliwiają rozpoznanie tożsamości i własnej 
kondycji, osocza zjawisk, tła i warunków funkcjonowania w społeczeństwie oraz 
w relacji ja-inny. Oczywiste jest stwierdzenie, że wszyscy pozytywiści mieli prob-
lem z komunikacją i komunikowaniem. Dla nich tekst biografii i tekst twórczości są 
dwoma różnymi porządkami, filtrującymi rozziew świadomościowy twórcy. Wyraża 
to pęknięcie nie tylko polskiego pozytywizmu czy polskiego wariantu nowocze-
sności, lecz także szeroko pojętej formacji dziewiętnastowiecznej. We wszystkie te 
ramy i formuły wpisuje się myślenie Świętochowskiego i jednocześnie jego biog-
rafia twórcza oraz prywatna wszystkie przekracza. Pozytywistów kłopoty z własną 
rodziną ujawniają często schizofreniczność i niedojrzałość. Potwierdzają skrywane 
kompleksy rodziny polskiej. Pokazują też, że rodzina i rodzinność to często jedy-
nie idea, wymyślony projekt czy niezrealizowany wzorzec, wymyślona przestrzeń 
znaczeń „z przetrąconym kręgosłupem”. Wskazuje to na – rozziew między biografią 
prywatną (życiem prywatnym) a życiem społecznym pozytywistów25. Stawianie na 
„społeczne”, pożądanie relacji „ja – świat, zbiorowość” jest sprzeczne z myśleniem 
Świętochowskiego, który za Millem mówi o nonkonformizmie etycznym26, choć 
przecież różne projekty kooperacyjne (rozumiane jednak jako relacja: ja-zbiorowość/
wspólnotowość/ludzkość, a nie społeczność) będzie realizował w życiu. Refleksja 
Świętochowskiego w tej kwestii zbieżna jest z refleksją Brzozowskiego, który pisze 
o pozahistorycznej, pozaspołecznej polskiej rodzinie – jako socjologicznym pod-
łożu Polski zdziecinniałej27.

Postawienie pytania o reguły opisu rządzące zapisem epistolograficznym, który 
poddaję analizie, ujawni specyfikę pęknięcia w ramach jednego modelu, jakim jest 
biografia myśli autora Pustelnika. Świętochowski jakby wykluczał siebie z własnego 
wzorca diagnoz, a jego biografia prywatna pokazuje, że sam nie ustrzegł się błędu 
i poniekąd wpisał się w paradygmat, przed którym sam przestrzegał. Żeby opisać 
język komunikacji Świętochowskiego, należy rozpoznać wyznaczniki komunikacji, 
odpowiedzieć na pytanie o istotę komunikatu, potencjał treści, jakie niosą te poję-
cia i wyzyskać, co z założenia ma różnicować wpisane w odgórnie intencjonalny 
mechanizm działania i wywierania wpływu – komunikaty i uczestników, dopowie-
dzieć, czy komunikat zawiera treści neutralne, a na ile dyskurs nakierowany emocjo-
nalnością ujawnia specyficzną strukturę zapisu. 

25 Wiele uwagi tej kwestii poświęcają autorzy prac zbiorowych, których myślenie jest mi bliskie: 
Przemiany	formuły	polskości	w	drugiej	połowie	XIX	wieku, dz. cyt.; Pozytywizm.	Języki	epoki,	dz. cyt. 

26 Zob. G. Borkowska, Arystokratyczny	liberalizm	Aleksandra	Świętochowskiego [w:] Pozy
tywizm. Języki	epoki, dz. cyt., s. 80–91.

27 Por. przywoływany tekst Urszuli Kowalczuk, dz. cyt. 
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1.2. Praktyka komunikacji – w przestrzeni listu

W biografii prywatnej Świętochowskiego widoczny jest specyficzny dwugłos: 
z jednej strony wskazać można na trudne relacje z dziećmi (z synem Ryszardem, 
synem Aurelim, córką Reginą), brak komunikacji z pierwszą żoną Wandą z Trzcińs-
kich spowodowany długim procesem rozwodowym, chybiony projekt „odspołecz-
nienia” synka Maurycego, a z drugiej na „uzwyczajnione”, choć zadziwiające listy 
do Janiny Bemówny, platoniczną miłość do Aleksandry Bąkowskiej (którą traktuje 
jak swoją muzę) oraz spontaniczne wybuchy wręcz dziecięcej radości i szczerości 
graniczące z ujawnieniem cieleśnie zdyskursywizowanej nadaktywności starczej 
zaznaczonej w listach do Marii Żydowo. Spośród korpusu rękopisów listów Świę-
tochowskiego z najbliższymi obieram te, które odzwierciedlają relacje z synem 
Ryszardem, Janiną Bemówną, pierwszą żoną Wandą i Marią Żydowo. Wokół tych 
relacji dokonana jest parcjalność tej części wywodu. 

Rękopisy listów syna Ryszarda (1882–1941) do ojca (niestety nie zachowały się 
odpowiedzi adresata) pozwalają domniemywać, że komunikacja listowa Aleksandra 
Świętochowskiego z synem jest próbą pogodzenia się z sytuacją kryzysu w trakcie 
ciągnącej się sprawy rozwodowej z żoną Wandą, podczas której prywatne zostaje 
upublicznione. Aleksander Świętochowski pisze jednak o synu Ryszardzie w listach 
do Bemówny28. Trzydzieści dwa rękopisy listów Ryszarda pochodzą z okresu od 30 
grudnia 1902 (Iwanowo-Wozniesiensk) do 1907 roku, pisane są z Brzezin (w cza-
sie wakacji), Warszawy, Lwowa (te są najczęstsze, najwięcej z roku 1906), z Tegel 
koło Berlina (gdzie Ryszard pracuje w fabryce Lilpopa)29. Ryszard gra w nich rolę 
pokornego syna i schlebia ojcu, podkreślając ciągle swe zasługi na polu naukowym 
i koleżeńskim. Wiecznie się z czegoś usprawiedliwia, używając jednocześnie enig-
matycznych struktur językowych, by nie wszystko ojcu zakomunikować:

[Rosja, Iwanowo-Wozniesiensk, 30 grudnia 1902]

Mój najdroższy Tatusiu, niech Tatunio nie powoduje się swoją bezgraniczną dobrocią, 
lecz potrzebą i jeżeli nie może mi Tatuś przysłać 30 rubli miesięcznie, to już ja sobie 
dam radę np. z 15-toma. […] Ale mam do kochanego Tatusia prośbę. – Janek Dzierz-
bicki pisał do mnie, że istnieją jakieś po-Biegasowskie30 pieniądze, lecz nie śmie się 
zwracać o nie do Tateczka. […] Mój święty Tateczku! Ale przepraszam Tatusia ser-
decznie, bo jestem szkaradny egoista, gdyż piszę prawie wyłącznie o sobie i do tego 
jeszcze mam zamiar prosić dla siebie o jedną rzecz. (MP 645, nr 386)

Ryszard przede wszystkim mówi omownie i eufemistycznie o rozwodzie rodzi-
ców (trzyma stronę ojca konsekwentnie), w zapisie synowskim nie pada jednak 
słowo „rozwód”:

28 Por. M. Brykalska, Aleksander	Świętochowski.	Biografia, dz. cyt., t. 2, s. 267.
29 Korpus listów znajduje się w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Oddział Muzeum 

Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Po cytacie będę podawał skrót MP i nr inwentarza. 
30 Aleksander Świętochowski był protektorem Bolesława Biegasa i pomógł mu w paryskich 

początkach kariery. 
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[Rosja, Iwanowo-Wozniesiensk, 12 lutego 1903]:

Kochany Tateczku. […] Przysłał mi Tateczko kartkę, lecz nawet z tych kilku słów 
wieje takie przygnębienie, taki jakiś dziwny, wprost beznadziejny ból, że nie wiem, 
co pisać, jak pocieszać, ażeby Tatunio się otrząsnął z czasowych nieszczęść i uwie-
rzył w lepsze chwile. Coraz wyraźniej widzę, że źle tam jest bardzo, za bardzo źle 
Tateczkowi, a tymczasem nawet ta zmiana odkłada się do nieokreślonego czasu. Ale 
powiem Tatusiowi, dlaczego dzisiaj jeszcze więcej wierzę w dobry koniec. Zdawa-
łoby się, że już w Iwanowie Moskale [małą literą w oryginale – dop. mój – D.M.O.] 
niezbyt wiele mogą wiedzieć o polskiej literaturze. Tymczasem nawet [podkreślenie 
w oryginale listu – dop. mój – D.M.O.] tutaj już trzy razy słyszałem od czystych 
Rosjan następujące słowa: „Aaa… tak więc syn Aleksandra Świętochowskiego? Hy, 
пoздравлaeмь!” Jeżeli więc tatusia nazwisko mówi coś o 1600 wiorst od Warszawy, 
to tym bardziej chyba ma ono znaczenie dla sędziów w samej Warszawie. […] Mój 
święty, mój drogi Tatuniu, jak jakbym [tak zapisane w oryginale – dop. mój – D.M.O.] 
ze łzami teraz całował Twoje kochane nogi! Czego bym ja już nie zrobił! Do widze-
nia mój Najukochańszy Tateczku – Ryszard. (MP 647, nr 386)

Jeszcze z Brzezin trzy miesiące później będzie pisał o prawdopodobnych potwor-
nościach „wyroku”. Wtedy również podkreśli „krzywdę”, „jęk dawno dławiony”, które 
nie powinny się, zdaniem syna, przydarzać „najdroższym, najświętszym osobom”:

[Brzeziny, Królestwo Polskie, 4 maja 1903, sobota] 

Mój najukochańszy, nieszczęśliwy Tateczku!
[…] Miesiąc już przeszedł od tego strasznego, potwornego swoją niesprawiedli wością 
wyroku, a jeszcze nie mogę uwierzyć, nie mogę myśleć spokojnie o tem, co nas spot-
kało. […] czyż wiecznie Tatunio jest skazany cierpieć za swoje święte życie, za pod-
łość drugich, za miłość, za innych i przez innych? (MP 650, nr 386)

Lęk przed nazwaniem prywatności, przestrzeni pozornie obłaskawionej i waż-
nej – to swoiste sumitowanie się i krygowanie, pozorowanie wzorowej postawy. 
Tyle że Ryszard przy okazji załatwia prywatne sprawy, stosując wobec ojca wręcz 
chorobliwą manierę, tytułując go „świętym”, „czcigodnym”, stosując często formę: 
„całuję kolana, ręce ojca, od stóp do głów”, nagromadzając co kilka wersów woła-
czowe „Tateczku”, „Tatusiu”, „Tatuniu”31. 

Syn skazany jest jednak na dominację symbolicznego układu komunikacyjnego. 
Wzmocniony przez działalność publiczną autorytet ojca powoduje, że i komunikat na 
wejściu cechuje nierówność, ujawnia asymetrię intencji komunikacyjnej. W listach 
Ryszarda, wysłanego na naukę do Rosji, odbijają się także interesujące i niezwy-
kle ważne refleksje na temat ówczesnej sytuacji społecznej i kulturowej. Kiedy stu-
diuje na Politechnice Lwowskiej, przepływ informacji Królestwo– Galicja (Lwów) 
ujawnia bardzo ciekawy kontekst „sprawy Brzozowskiego” wśród  studentów, tygiel 
sporów, obozy zwolenników i przeciwników, kwestię zdrady i plotki,  dochodzenia, 

31 Por. rękopisy listów Ryszarda do ojca w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Praktycz-
nie każdy list zawiera taką formułę. 
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 rozpoznania, niezwykle ważne mechanizmy skierowane na zweryfikowanie informa-
cji, ale i powtarzanie przyjętych w środowisku stereotypów i uprzedzeń32. W listopa-
dzie 1906 roku pojedynkuje się z członkiem endeckiego towa rzystwa studenckiego, 
które napadło na Brzozowskiego za jego odczyty33, co wywołuje wstrząs ojca, gdyż 
ten jest przeciwnikiem pojedynków i zwalcza je jako absurd. Syn obłaskawia jednak 
ojca stałą formą wyrzutu sumienia. Formuła listów synowskich ujawnia pochwalny, 
wręcz podejrzanie dobry, ton synowski, brak spontaniczności, gotowe formuły i woła-
cze, granie roli pokornego syna, wręcz nienaturalne sygnowanie „figury Ojca”:

[Lwów, 7 maja 1906]

Twoje listy, Tateczku, są moją Komunią, a Twoje życie – religią, a [prawdopodobnie 
skreślone bądź przekreślone mimowolnie – dop. mój – D.M.O.] Ty sam Najukochań-
szy – chyba domyślasz się czemu… Ryszard (MP 660, nr 386)

[Lwów, 12 grudnia 1906]

Nigdy w życiu nie odczuwałem takiej tęsknoty za Tobą mój czysty, wielki Ojcze, jak 
teraz, kiedy widzę wkoło jedynie brud, łotrostwo, miernotę. […] Już nie gniewaj się, 
bo przecież tylko te listy są moją otuchą i ciepłem. A ja w ogóle żadnych nie otrzy-
muję. „Prawdę” otrzymuję, toteż nie mam słów podzięki. (MP 667, nr 386)

Listy te spełniają funkcję informacyjną, ale często tylko fatyczną. Na pewno 
ujawniają strategię reprodukcji i wzajemnej adaptacji kodów, strategię ich trans-
formacji i kreacji34, pokazują różne poziomy form komunikacji, skonwencjonali-
zowane wymogi ról społecznych – synowskich, podlegających autorytetowi ojca, 
przyjacielskich, powierniczych. 

Paradygmat rodziny ulega zachwianiu tym bardziej w tekście „testamentu włas-
noręcznego” Świętochowskiego (sygnowanego: Gołotczyzna-Krzewnia 1933 r.) i „uzu-
pełnienie (…) poprzedniego testamentu własnoręcznego z r. 1933” (z adnotacją koń-
cową: „Pisałem własnoręcznie w Krzewni 27 sierpnia 1934”)35. Zapis służyć może 
jako tekstowe dopełnienie przyczyn dysfunkcjonalności komunikacji z synem i córką 
(nie znalazłem żadnych rękopisów listów do córki i od córki, ale ten brak wydaje mi 
się niezwykle znaczącym i dobitnym). Ten swoisty  komunikat, będący potwierdze-
niem zapisów i rozpoznań z listów i rękopisu Dziennika		bezładnych	myśli, ujawnia 

32 Por. rękopis listu z 21 listopada 1906 roku (pisany ze Lwowa), MP 666, nr 386. Warto tylko 
dodać, że sam Aleksander Świętochowski pisze w „Naprzodzie” o konsekwencjach postępowania 
Brzozowskiego: lekkomyślności dziewiętnastoletniego młodzieńca, który naruszył pieniądze z kasy 
związku, cierpiącego jednak z powodu owej bolesnej rany. Zob. list Aleksandra Świętochowskiego 
[w:] „Naprzód” 1906, nr 338. Wskazuje na ten fakt również Andrzej Mencwel w swoim studium 
o Brzozowskim. Zob. A. Mencwel, dz. cyt., s. 147. 

33 Informację tę podaję za: M. Brykalska, Aleksander	Świętochowski.	Biografia, dz. cyt., t. 2, 
s. 97–98. 

34 Por. L. Korporowicz, dz. cyt., s. 34–35.
35 Rękopisy w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Oddział Muzeum Szlachty Mazowiec-

kiej w Ciechanowie.
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brak porozumienia z dziećmi36 (który spowodowało – zdaniem  Świętochows kiego 
– trzymanie strony matki w procesie rozwodowym i jednocześnie buntowanie dzieci 
przeciw ojcu). Córka Regina Czajkowska zostaje wydziedziczona (ojciec wspomina, 
że otrzymała od niego: „dwa cenne biurka, przewyższające swą wartością wszystkie 
meble, jakie posiadałem”37), synowi Ryszardowi przypada jako jedyne dobro po ojcu 
złoty zegarek, futro i palto zimowe (pierwotny zapis w testamencie), ale z powodu 
nieoddania Maryli wcześniejszego długu w postaci 500 złotych, futro i inne ubra-
nia formalnie nie stają się pamiątką Ryszarda po ojcu (uzupełnienie testamentu). 
Syn Aureli nie zostaje w ogóle wspomniany („z imienia za dokonane przeciw mnie 
[Świętochowskiemu – dop. mój. – D.M.O.] winy i od wszelkiej po mnie pamiątki 
wyłączam”38).

Kolejny trzon relacji stanowią listy do Janiny Bemówny (1877–1961; córki Anto-
niego Gustawa Bema, sekretarki Towarzystwa Kultury Polskiej, założycielki Związku 
Nauczycielstwa Polskiego) pisane przez ponad trzydzieści lat. Świętochowski używa 
tu stałej tytułowej formuły „Kochana Janino/Janinko”. Relacja ta od początku pod-
lega uhierarchizowaniu. Córka przyjaciela Świętochowskiego – Bema – zafascyno-
wana postacią mentora i filozofa postanawia rozpocząć epistolograficzną przygodę. 
I Świętochowski (może ze względu na przyjaźń z Bemem) intensyfikuje (długo 
trwający) „romans listowny” z dziewczyną, mający pozory przyjaźni i intelektual-
nej wymiany w kręgach TKP. 

36 W tym kontekście warto jedynie przypomnieć, że już w 1882 roku na łamach „Prawdy” 
Świętochowski deklaratywnie pisał, że jest przyjacielem dzieci – w zasadzie dziecięcej spontanicz-
ności i szczerości. I choć był przeciwnikiem pomników wystawianych ludziom, godził się dla siebie 
jedynie na taki, który mógłby go przedstawić z dzieckiem na ręku. Pisze to oczywiście człowiek 
doświadczony przez życie (w 1881 roku umiera w wieku sześciu lat jego ukochany synek Maurycy, 
a w 1890 roku przyjdzie mu żegnać również sześcioletniego Zenona). Jako Poseł Prawdy w cyklu 
Liberum	veto pisze w 1882 roku w związku z dwiema wystawami dzieci: w Nowym Orleanie – 
małych, a w Rzymie dużych: „Ponieważ jestem przyjacielem pierwszych i gdybym marzył o pomniku, 
to pragnąłbym, ażeby mnie wyobrażono z dzieckiem na ręku, więc żałuję jedynie, że nie widziałem 
wystawy w Nowym Orleanie. Nie idzie mi zaś wcale o t. z. dzieci cudowne, które w szóstym roku 
życia mnożą myślą długie szeregi cyfr, w siódmym – deklamują z pamięci całe wydanie dzieł Long-
fellowa, a w ósmym – grają jednocześnie na trzech fletach; ale o te czerstwe i rozwinięte, które każdy 
z nas rad by mieć, a rzadko kto posiada. Ach, co za rozkosz znaleźć się w towarzystwie tych malut-
kich, niezepsutych, nieobłudnych, niewynaturzonych ludzi! Gdyby mnie zapytano, co wolę: czy 
przepędzić kilka godzin śród siedmiu mędrców greckich, czy śród siedmiu inteligentnych i wesołych 
malców, wybrałbym bez namysłu ostatnich. Nie znam bowiem piękniejszej postaci człowieka jak 
dziecko. […] Jedynie tylko dziecko jest szczerem. […] Całą prawdę swego ciała i ducha pokazuje 
bez obłudy i bez przesady. […] Obcowanie z niem uczy. Ach, ileż mnie nauczył mój drogi synek 
– więcej niż wszystkie szkoły i książki. Gdy płaczę nad jego grobem, płaczę bardziej niż ziemia 
łzami rosy, gdy słońce zgaśnie i noc ją okryje; bo słońce dla ziemi znowu zaświeci, a on dla mnie 
nigdy”. Zob. Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Lv, „Prawda” 1882, nr 22, s. 261. 

37 Por. tekst Testamentu	własnoręcznego i Uzupełnienia	mojego	poprzedniego	testamentu	włas
no	ręcznego	z	r.	1933. Rękopisy w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Por. także przedruk obu 
zapisów w książce Wojciecha Zawadzkiego. Por. W. Zawadzki, Aleksander	Świętochowski	w	Gołot
czyźnie, Ciechanów 1995, s. 76–80.

38 Tamże. 
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Świętochowski pisze jej 26 lipca 1910 roku z Warszawy o „wstrętnych rozko-
szach rodzinnych, od których diabeł dostałby konwulsji, gdyby go spotkały”39, o nie-
nawiści chłopów względem niego, jaką odczuwa i niemożności pisania w spokoju. 
Specyficzny jest ciągle obecny dyskurs chorobowy i refleksja nad zwyczajnością 
codziennych czynności. Pozwala sobie na opóźnienie w odpowiedzi na listy, licząc 
na jej wyrozumiałość wobec chorego starca, choć z drugiej strony relacja wygląda 
kompletnie inaczej: Bemówna (zauroczona postacią mentora-instytucji pisze listy 
na brudno, kaligrafuje czystopis, dołącza rysunki, sygnuje licznymi florystycznymi 
akcentami nawet najdrobniejszy zapis)40. Mówiąc o komunikacji epistolograficznej, 
mamy tu do czynienia z formułą wariantywności, ulepszania, poprawiania estetycz-
nej warstwy listu. 

W liście z Krzewni (10 maja 1920) Świętochowski wspomina o chorobie 
Ryszarda, jednak specyficznie ujmuje swój zapis: „musiałem uspokajać Czaj kowską, 
zrozpaczoną beznadziejnym stanem chorego Ryszarda, którego zresztą – pomimo 
wszystko – żal mi” (B). Wspomina o platonicznej miłości do Aleksandry Bąkows-
kiej, z którą przeżył, jak twierdzi, najlepsze czterdzieści lat swego życia, najpierw 
pracując w „Prawdzie”, potem spotykając się na Wilczej w Warszawie, na starość 
prowadząc fermę i szkołę w Gołotczyźnie. 11 września 1926 roku pisze z Krzewni 
do Bemówny o śmierci Bąkowskiej (sygnowanej jako p. B.):

Śmierć p. B., chociaż przewidziana, uderzyła we mnie silnie. Czterdzieści lat ją uwiel-
białem, miłowałem i wiązałem z nią moje życie. I gdyby nie anielskie skrzydła Maryli, 
która otacza mnie najczulszą opieką i której zawdzięczam, że jeszcze pod brzemieniem 
wieku i choroby nie upadłem, uczułbym po śmierci p. B. straszną pustkę. (B)

24 grudnia 1929 roku również ujawnia rodzinne mieszanie porządków:

Po trzecie moja ex-żona wznowiła swoje groźby szantażowe, zapowiadając napaści, 
jeżeli nie będę jej płacił alimentów. W nawiasie dodam, że reżyserką przygotowanego 
widowiska skandalicznego jest Regina. Ryszard, który przedzier(z)gnął [? – D.M.O.] 
się w szczerze rozmiłowanego syna, który to do mnie przyjeżdża i połączył mnie ze 
światem za pomocą radia, wziął na siebie ciężar płacenia haraczu matce. (B)

Częstym elementem listów Świętochowskiego do bliskich jest ujawniana ironia 
i posługiwanie się eufemizmem41, poddające w wątpliwość komunikacyjną blis kość. 

39 Por. rękopis listu Świętochowskiego do Bemówny w Archiwum PAN, zespół J. Bemówny 
i B. Łysińskiej, sygn. nr 19. Wszystkie cytaty z listów Świętochowskiego do Bemówny według 
rękopisów w Archiwum PAN, zespół nr 19. Po cytacie będę podawał skrót B. 

40 Por. rękopisy listów Bemówny do Świętochowskiego w Muzeum Pozytywizmu w Gołot-
czyźnie. Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

41 Por. E. Grzelakowa, Ironia	w	dyskusji	politycznej [w:] Język	w	komunikacji, dz. cyt., s. 239–247. 
Autorka, pisząc o sensie prawdziwego znaczenia i sensie ironii w sytuacji odebrania treści komunikatu 
przez słuchacza (s. 240), powołuje się na rozpoznania Bedy Allemanna, który, jak przytacza badaczka, 
u podstaw ironii znajduje czynnik refleksji. Ironia stanowi sposób dyskursu, w którym istnieje roz-
bieżność między tym, co powiedziane dosłownie, a tym, co naprawdę chcieliśmy powiedzieć. 
Por. B. Allemann, O	ironii	jako	kategorii	literackiej, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1, s. 227–242. 
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Oczywiste jest, że w miarę postępowania dialogu listowego w charakte rystyczny 
sposób zmniejsza się dystans między rozmówcami listów42 i pokazuje proces wycho-
dzenia ze zblokowania emocjonalnego, odpowiedzialność za komunikacyjny kontekst 
towarzyszący próbie rozumienia, by „rozchwiać się zupełnie” i rozluźnić w rela-
cji z Marią.

Wiadomo, że w zapisie epistolograficznym Świętochowskiego dostrzec można 
zmiany ról (ojca, kochanka, opiekuna, mentora, męża, starca, filozofa). Nawet 
w Dzienniku	bezładnych	myśli, któremu daleko także do zapisanej w słowie fotog-
rafii rodzinnej, widoczny jest mechanizm zmiany zapisu formuł komunikacyjnych 
w obrębie jednego dyskursu, ujawniający skomplikowaną rodzinność. To samo dzieje 
się z kolejnymi wersjami testamentu. Formuła rodzinności jest dla Świętochows-
kiego wręcz chorobliwą jakością, w której dostrzega brak, nieszczerość, a nawet 
manipulację ze strony bliskich (zwłaszcza żony Wandy, która, jego zdaniem, bun-
tuje dzieci). Nie umie on zbudować relacji z rodziną, ale opiekuje się Marią, razem 
z którą przygarnia i nieformalnie adoptuje dziewczynkę Wisię. Rodzina jawi się 
w zapisie Świętochowskiego jako źródło cierpień, trudna forma obecności i komu-
nikacji ujawniajca pęknięcie czy nawet pomieszanie porządków prawdziwe-sztuczne 
(upozowane). Kiedy Świętochowski pisze bowiem listy do pierwszej żony Wandy, 
pytając o zdrowie syna, używa formuły „panicza”, „jaśnie pana”, co jest oczywiś-
cie pewną formą konwencji i żartu ze strony ojca, ale projekt pedagogiczny, jaki 
planuje wobec Maurycego zastosować Świętochowski, zadziwia i każe podejrzliwe 
ocenić jego predyspozycje wychowawcze. Przytaczam fragmenty listów:

Kochana Pani!
Pozwól sobie prawdę powiedzieć, że o p. Maurycym pisać mi nie umiesz. […] Całuję 
Cię z tym zagadkowym bohaterem43.

À propos tego bałwanka, nie ubieraj go zbyt ciepło, żeby nie wyrósł na takiego, jak 
ja zmarźlucha. Jeśli Wisła zamarzła, niech się ślizga, a jak się zobaczymy, dostanie 
łyżwy (BR, 184)44.

Por. także: D. Muecke, The Compass of Irony, London 1969; A. Duszak, Tekst,	dyskurs,	komunikacja	
międzykulturowa, Warszawa 1998. 

42 Por. A. Dąbrowska, O	 sposobach	 zmniejszania	 dystansu	między	 rozmówcami [w:] Język	
w	komunikacji, dz. cyt., s. 187. Anna Dąbrowska wskazuje na stosowanie oficjalnej formy „pani” 
lub „pan”, stosowanie zaimka osobowego „ty”, mieszanie „ty/wy” z „państwo”, bezpośrednie zwroty. 
Por. także: Por. B.L.J. Kaczmarek, Rodzaje	kodów	komunikacyjnych [w:] Komunikowanie	się	we	
współczesnym	świecie, pod red. B. Kaczmarka i K. Markiewicz, Lublin 2003, s. 11. Autor dokonuje 
typologii kodów (językowy, parajęzykowy, pozajęzykowy).

43 Cyt. za: M. Brykalska, Aleksander	Świętochowski.	Biografia, dz. cyt, t. 1, s. 184. List do 
Wandy Świętochowskiej z 26 lutego 1876; dopisek na listach Mikulskiego z 30 X 1875 i do Bia-
łosukni. Wszystkie cytaty z rękopisów listów do Wandy cytowane za Marią Brykalską. Po cytacie 
będę podawał skrót „BR” i stronę cytowaną. 

44 Cyt. za: M. Brykalska, Aleksander	Świętochowski.	Biografia, dz. cyt, t. 1, s. 184. Autorka 
monografii podaje, że Świętochowski interesował się rozwojem synka i był wzruszony przywiąza-
niem do niego, ale propozycja jazdy na łyżwach dla niespełna dwuletniego dziecka wydaje się 
dziwna. 
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Piszę dziś do Białosukni: «Ponieważ pana Maurycego, który się Panu kazał kłaniać, 
chować będę na człowieka niebezpiecznego społeczeństwu, więc przygotuj się Pan 
ujrzeć małego komunistę.» Spodziewam się, że tak zarekomendowany obywatel będzie 
już umiał przywitać się jak radykalny republikanin. Ani chcę słyszeć wszelkich pa-pa 
– ta-ta i tym podobnych ptasich obrzydliwości. Rozumieć będę tylko: pan lub… ale 
to już chyba gdybyśmy się za bardzo w czułościach rozfiglowali. (BR, 184)

Maria Brykalska podaje, że o dystansie i chłodzie, które stają się przyczy-
nami oddalenia, Świętochowski pisze w liście do Wojciecha Białosukni (z 15 X 
1875)45:

Czy ty wiesz, że ja Moruska absolutnie nie pamiętam? Tylko mi w głowie lata jego 
papieski palec i za daleko rozstawione oczy. Stracił te wdzięki? (BR, 184)

W tym wczesnym zapisie z lat siedemdziesiątych widać więc ranę komunika-
cyjną i sztuczną potrzebę. Nie ma tu mowy o prawdziwym porozumieniu, nie ma 
tu wspólnego kodu (specyficznego dla każdego domu „idiolektu” rodzinnego), który 
określałby przestrzeń rodzinności. W liście do żony (z 27 grudnia 1875 roku), cze-
kając na wyniki VI konkursu krakowskiego (w związku z Ojcem	Makarym) odpo-
wiada na uprzednie doniesienia żony o żalu synka z powodu wyjazdu: 

Jeżeli pan Maurycy będzie się zbyt skarżył na swoje «pierwsze nieszczęście», uspo-
kój go, że niegdyś będzie ssał procent od przedstawień Makarego. (BR, 184)

Relacje rodzinne wpisane w formę epistolarną nierówno się kształtują, widać 
w nich pęknięcia i niekonsekwencje Świętochowskiego, który „pozoruje się” na 
etycznie czy moralnie poprawnego, natomiast listy do Bemówny, Wandy, a także 
do Lucyny Żydowo (siostry Marii) pokazują, jak Świętochowski modeluje własny 
wizerunek i kreuje się na tego, kto rozdaje „sensy”. Listy zaś przybierają różne 
formy: list-instruktaż (do syna), wyznanie (do Marii, Bemówny), informacja, prośba 
(szczególnie do Marii, Janiny Bemówny). Warto jeszcze tylko dodać, że wiele listów 
do przyjaciół i znajomych (Wiślickiego, Chmielowskiego), ale także do Bemówny 
(jako sekretarki Towarzystwa Kultury Polskiej) ma znamiona interakcji sprzężo-
nej, skondensowanej, nakierowanej jedynie na rzetelny i konkretny zapis, instruk-
cje czy prośby. 

W tym kontekście warto też przywołać głos Janiny Bemówny z rękopisu jej Miga-
wek życiowych – pisanych w Sokolnikach koło Wielunia 7 VII 1946 roku (wedle 
podpisu Autorki), w których rekonstruuje relację ze Świętochowskim (s. 1–28), 
początkowo wręcz mitomańsko i w formule łzawego wspomnienia46:

45 Tamże. 
46 Chociaż, należy to podkreślić, korpus wszystkich rękopisów dziennikowych i wspomnienio-

wych Bemówny jest niezwykle przenikliwy, momentami bardzo przekonujący i szczery, wynikający 
chyba z pasji pedagogicznego uwznioślenia autorytetów. Taki sposób zapisu wynika z przywiązania 
do mędrca i zauroczenia jego osobą. 
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był jednym z moich najbliższych, a stanowczo najmądrzejszym człowiekiem, jakiego 
w swym długim życiu spotkałam. […] Gdy się urodziłam, położono mię na „Przeg-
lądzie Tygodniowym”, wówczas przez Niego prowadzonym – i w ten sposób jakby 
złączono symbolicznie47.

Co ważne – Bemówna podkreśla w swym zapisie, jakoby Świętochowski roz-
pieszczał swoje dzieci. Mało to jednak prawdopodobne, by mogła te relacje sama 
krytycznie obserwować ze względu na młody wiek wspominającej:

Po zgonie Maurycego Świętochowski całe uczucie ojcowskie przelał na córkę Reginę, 
którą – można powiedzieć – psuł pieszczotami. Utkwił mi w pamięci oryginalny obra-
zek tego stosunku. Miałam wówczas dziewięć lat i bawiłam się z Reginą, może sied-
mioletnią w ich mieszkaniu na Nowogrodzkiej. W sąsiednim pokoju pracował przy 
biurku Świętochowski. Drzwi były otwarte – i On co kilkanaście minut wchodził do 
nas, by pocałować Reginę, która – siedząc na stole – obojętnie podawała Mu w tym 
celu swoją nogę – i ani na chwilę nie przerywała rozmowy ze mną. Tak, pedagogiem 
dobrym nie był, czego rezultatem stały się późniejsze tego smutne przeżycia rodzinne. 
Właśnie w tym czasie, gdy przechodził On najcięższe chwile rozstroju rodzinnego, 
umarł mój Ojciec – i ja serdecznie zbliżyłam się z Aleksandrem Świętochowskim, 
który zaopiekował się mną, jak rodzoną córką. […] Toteż listów od Niego mia-
łam mnóstwo, lecz obecnie wskutek działań wojennych – pozostało mi zaledwo kil-
kanaście. (MŻ, 2–3)

Młodsza o pokolenie od Świętochowskiego młoda kobieta, pisze o rozmowach 
z jego synem Ryszardem, o obiadach na Wilczej 32, na które Świętochowski zapra-
szał biedniejszych (m.in. Chmielowskiego), o regularnym trybie życia Świętochows-
kiego, punktualnych posiłkach („nigdy nie chodził do restauracji”, MŻ, 9) i jego 
całkowitej niezależności, pracy ogrodniczej w Brzezinach (gdzie była z matką na 
wakacjach w 1904 i 1905 roku), sekretarzowaniu w TKP, uczuciu Świętochowskiego 
do Aleksandry Bąkowskiej – „unieśmiertelnionej w Duchach” (MŻ, 21) i zbliżeniu 
po śmierci ojca wspominającej do Świętochowskiego:

Gdy po śmierci Ojca zbliżyłam się do Świętochowskiego, był on już mniej-więcej 
od roku poróżniony z żoną, z synem Aurelim i z córką Reginą, niegdyś tak kochaną; 
pozostał przy Nim tylko najmłodszy syn – Ryszard, kończący wówczas gimnazjum. 
Co było powodem tego dramatu rodzinnego, dobrze nie wiem, ale – znając dosko-
nale charakter i usposobienie p. Aleksandra, wyobrażam sobie, iż odsunął się od 
żony i dzieci, gdy zauważył ich pospolitość, a nawet niskość charakteru, byli bowiem 
pyszni, zarozumiali, niezmiernie wymagający od męża i ojca – nie przebierali też  
 

47 Migawki życiowe Janiny Bem, Aleksander Świętochowski (str. 1–28). Numeracja pochodzi 
od Autorki migawek. Tytułów rękopisów listów Bemówny (i jej dziennika) nie zaznaczam celowo 
kursywą (żeby odróżnić je od niewydanych rękopisów Świętochowskiego – szczególnie dziennika). 
Dalej cytaty oznaczam w tekście skrótem – MŻ, i podaję numer strony wedle zapisu Bemówny. 
Zob. Archiwum PAN, zespół J. Bemówny i B. Łysińskiej, sygn. 19. W wielu miejscach razi i  śmieszy 
jednak ton zapisu, ale skazany często na bezradność wobec intymistycznego zapisu, a tym samym 
także wobec prawideł interpretacji, nie zawsze materiał ludzkiego życia poddaję  unaukowieniu. 
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w środkach, by Go zmusić do dania im takiej egzystencji, jakiej pragnęli. On – praw-
dziwy humanista i ze względu na cześć dla piękna, dobra i prawdy – zbrzydził ich 
sobie i nie chciał znać. Po prostu – dla Niego umarli. (MŻ, 4–5)

Z kolei w listach do Marii Żydowo (1902–2004, primo	voto Świętochowskiej, 
secundo	voto Grossmanowej) widoczne są tabuizowane wzorce i specyficzna szy fracja 
nazw własnych (w formie wołaczy). Listy te (prawdopodobnie listy do Ryszarda 
również, biorąc pod uwagę odpowiedzi syna na wcześniejszą reakcję ojca) niosą 
spore pokłady perswazji, pełniącej funkcje moralizatorsko-dydaktyczne, ale są rów-
nież przykładem mieszania porządku pedagogicznego i erotycznego.

27 czerwca 1923 pisze Oleś do swej Marii:

Moje całe, umiłowane szczęście. […] Nie przestraszyła mnie wcale Twoja zapowiedź 
„dzikości”, bo łatwo dam sobie z nią radę zwłaszcza, że to będzie z pewnością dzi-
kość rozpieszczonego gołąbka. Planu mego co do sypialni tego gołąbka nie zmienię: 
pokój stołowy jest zimny, a ogrzać go nie można skutkiem zepsutego pieca, w gabi-
necie nie mogłabyś długo leżyć, więc jedyne miejsce odpowiednie w sypialnym, 
zupełnie odłączonym od reszty mieszkania. […] W tej chwili przyszedł mi na myśl 
podobny zewnętrznie do naszego związek Orzeszkowej. Ale o ile nasz jest piękniej-
szy! Kiedyś Ci różnicę w tem porównaniu objaśnię48.

Pojawiają się tu stałe zwroty, pokazujące Świętochowskiego jako opiekuna Marii: 
„Malilo”, „droga Malinusiu”, „Cherubinek”, „dziecko moje najdroższe”, „dzie-
weczko”, „ukochana ptaszynko”49. Świętochowski używa zdrobniałych form, udzie-
cinniając tym, nie tylko osobę adresatki, ale przede wszystkim siebie, choć trudno tu 
jednoznacznie określić charakter tego intymnego zapisu starca-kochanka do młodej 
kobiety. W liście z 30 kwietnia 1923 roku pisze:

Droga moja Dzieweczko! […] 
Martwi mnie uparta myśl, że źle się odżywiasz, a może nawet głodujesz. […] Moje 
drogie dziecko, nie wyobrażasz sobie, jak pragnąłbym Cię widzieć i jak mi dłuży 
się czas rozdziału. Jeszcze dwa tygodnie, 14 dni, 33 godzin, a ile minut. Całuję Cię 
– tak serdecznie jak umiem. (M, MP 337, nr 298)

Dawny działacz, forpoczta ruchów i zgromadzeń naukowych, stale uczestniczący 
w życiu publicznym i naukowym (choć z perspektywy) zakochany w dziewczynie 
młodszej o pięćdziesiąt trzy lata, w listach ujawnia niemożność  zapanowania nad 
językiem, a co za tym idzie epistolograficzny korpus tekstów zaświadcza o  pęknięciu 

48 Por. rękopis listu Świętochowskiego do Marii Żydowo w Muzeum Pozytywizmu w Gołot-
czyźnie, MP 344, nr 300. Po cytacie będę podawał skrót M, datę (o ile nie była podana w tekście 
ciągłym) i oznaczenie katalogowe. 

49 O podobnej strategii epistolograficznej na przykładzie listów Żeromskiego do Oktawii Rod-
kiewiczowej pisze ciekawie Anna Zdanowicz,	„To	uczucie	godne	jest	opisu…”	O	listach	Stefana	
Żeromskiego	do	narzeczonej	Oktawii	Rodkiewiczowej [w:] Sztuka	pisania:	o	liście	polskim	w	wieku	
XIX, pod red. J. Sztachelskiej i E. Dąbrowicz, Białystok 2000, s. 449–459, zwł. s. 452 (imiona 
ukochanej jako zdrobnienia). 
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samego języka i w konsekwencji pęknięciu biografii. Jest to jedyny przypadek 
(nie licząc apologii miłosnej do Aleksandry Bąkowskiej, którą jako swoją ideę  - 
- fantazmat zobiektywizował w Duchach w postaci Orli), co i oczywiste, bo takie 
są prawidła listu intymnego, kiedy siedemdziesięcio- i osiemdziesięcioletni Święto-
chowski nie udaje, nie szuka i nie dobiera słów, nie walczy z formułami poprawnej 
komunikacji, dobrego tonu, dojrzałego dyskursu. Pisze o „prawdzie miłości” (M, 20 
listopada 1923, MP 345, nr 300), pustej sypialni (M, 27 czerwca 1923, MP 346, 
nr 300), czekającej na chorą Marię:

Moja droga kobietko. […] Całuję Cię droga moja kobietko we wszystkie dostępne 
miejsca. Bądź wesoła [? – D.M.O.], bo to potrzebne Tobie do zdrowia, a mnie do 
wytrzymania tej separacji. 

Twój Aleks (M, 3 maja 1924, MP 350, nr 300)

Maria staje się dla niego „cieniem”. Ta zapisana w liście formuła pojawia się 
jako swoisty znak wywoławczy. Ważne okazuje się to, że Świętochowski w tym 
kontekście i w tym samym liście przywołuje związek Orzeszkowej (prawdopodob-
nie ten z młodszym o dwadzieścia pięć lat od niej Godlewskim), który przecież tak 
skrzętnie w sekretniku „bez samogłosek” chowała przed światem, znacząc tylko jego 
ślady w strzępach słowa50. Orzeszkowa nastawiona na publiczne, skrzętnie ukrywa-
jąca prywatne, dokonująca nieustannego skrótu, ukrywająca kartki swojego dzien-
nika w szufladach grodzieńskiego biurka, okazuje się bliską rozpoznaniom autora 
Dziennika	bezładnych	myśli	(o	mojej	Dziebuni). Na przykładzie jej biografii Świę-
tochowski próbuje Marii wytłumaczyć różnicę ich związku i trudność tego rodzaju 
relacji51. 20 listopada 1923 Świętochowski pisze: 

Moja Ty kochana, najukochańsza, najdroższa, najświętsza. Całuję Cię nieskończoną 
ilość razy za każdy wyraz listu, oprócz tych, którymi wypowiadasz swoje zwątpienie 
o mojej miłości. Dziecko naiwne, nieufne, jak Ty możesz nawet we śnie mieć takie 
myśli? Nie ma na świecie prawdy, która by swoją pewnością wyrównywała prawdzie 
mojej miłości dla Ciebie. Gdy kiedyś będziemy wskrzeszali okropne wspomnienia 
naszych stanów i cierpień, dowiesz się rzeczy, które Ci odbiorą raz na zawsze chęć 
do robienia złych przypuszczeń i zawstydzą Cię za wszystkie powątpiewania. Doszło 
do tego, że musiałem sobie stworzyć Twój niewidzialny cień [pogrubienie moje – 
D.M.O.], który ze mną przebywa, rozmawia, pieści się, bo inaczej nie wytrzymał-
bym tak długiego rozstania i nieustannej o Ciebie obawy. […] Moje słońce, moje 
dobro, moja świętość, jak ja Ciebie czczę i kocham, jak na Tobie oparło się całe 
moje życie, z Tobą splotły się wszystkie moje uczucia i myśli! Nieraz zdaje mi się, 
że gdy Ciebie nie ma przy mnie, jestem mechanizmem bez duszy, tylko nakręcanym 
do ruchu i pracy. […] Byłoby to dla mnie wielką radością, gdybym Tobie stworzył 

50 Warto jeszcze także dodać, że formuła „cienia” pisanego u Orzeszkowej wielką literą jest 
ciągle pojawiającą się na kartach zamaskowanego dziennika Dnie (którą sygnowała z kolei zmarłego 
męża – Stanisława Nahorskiego), którego nie mógł czytać Świętochowski!

51 Piszę o tym dwugłosie w artykule: Szuflady	bohaterów	Orzeszkowej.	Strategie	wobec	kultury:	
wycofanie, przemilczenie,	ukrycie, „Tekstualia” 2008, nr 2(13), s. 13–32.
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miłą  przystań, bodaj taką drobnostką wywdzięczył się Twojej matce za to, że Cię dla 
mnie urodziła i siostrom, że Cię kochają i pielęgnują. […] Malilo moja najdroższa 
daj mi Twoje łapki i główkę niech choć przez ten list ucałuję. Twój, tylko Twój
Alek (M, MP 345, nr 300)

Warto w tym kontekście dodać, że Świętochowski w jednym z listów do Orzesz-
kowej (z 5 IV 1891 roku) pisze jej o dumnej godności, uzurpatorskim prawie decy-
dowania o sobie. Przekornie przyznaje się do pychy wolności:

Przyznaję się do wady, która mi wszystkie nerwy przesiąkła: ani Bóg, który świat 
stworzył, ani diabeł, który go niszczy, nie są tak dumni jak ja, który pyłki stworzy-
łem i pyłki zniszczyłem52.

Miłość do Marii ożywia starca, pozwala żyć, uczy prawdy i esencji codziennego 
doświadczenia, nie jest racjonalizowana, a Świętochowski – przeciwnik zrytualizo-
wanego charakteru komunikacji społecznej i interpersonalnej – pisze, że nie wie, 
co się z nim dzieje, szuka swego cienia, chce znaleźć złoty środek, kiedy Marii nie 
ma blisko, w czasie choroby, kuracji, wyjazdu. Ekscytuje się każdym spotkaniem, 
przyjazdem, zabezpiecza jej przyszłość (zapisuje wszelkie dobra w testamencie), 
rodzi się na nowo. Komunikacja z Marią podszyta jest jednak przeświadczeniem 
o naiwności adresatki, braku kompetencji intelektualnych. 4 sierpnia 1926, umiesz-
czając w liście kilkustronicowy passus na temat przyczyn kłótliwości i nieumiejęt-
ności komunikacji (M, 4 sierpnia 1926, MP 355, nr 300), pełen konwencjonalnych 
już formuł spieszczeń, ma świadomość dzielącej ich różnicy intelektualnej, która 
jednak, według niego, ma być tylko formą oczywistej różnicy między ludźmi:

Mój kochany ptaszku odlotny. Od dziś za dwa tygodnie (a trzy już upłynęło!) powinno 
[? – tak zapisane w oryginale; w znaczeniu „powinnaś”, ewentualnie „powinnoś” – 
dop. mój – D.M.O.] powrócić do swego gniazda. Wszyscy wyczekujemy Cię nie-
cierpliwie, a ja najbardziej. Tymczasem posyłam Ci garstkę ogólnych uwag o kłótli-
wości. Jeśli je zrozumiesz i spopularyzujesz, może wysunie się pogawędka, za którą 
nie będziesz potrzebowała się wstydzić. (M, MP 355, nr 300)

Sam Świętochowski stara się być wzorem do naśladowania, zapewnia o bezin-
teresownym związku. 16 maja 1921 zapisuje:

Ale jeszcze raz uświadamiam Ci, że jestem Twoim najlepszym i najbezinteresowniej-
szym przyjacielem, że pragnę szczerze i gorąco Twojego dobra, że powinnaś mieć do 
mnie bezwzględne zaufanie i wyspowiadać mi się szczerze ze wszystkich strapień. 
Całuję Cię najserdeczniej. Al. (M, MP 326, nr 298)

Jednak w miarę postępu korespondencji forma powściągliwości traci na zna-
czeniu. Już bowiem 25 lipca 1922 pojęcie swoistej przestrzeni przyjaźni ulega roz-
szerzeniu:

52 E. Orzeszkowa, Listy.	Dwugłosy, oprac. L.B. Świderski, Warszawa 1937, t. 1, s. 399. 
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W chwili, w której zostałaś moją kochaną dzieweczką, nie powinność [„nie powinnaś” 
– prawdopodobnie – dop. mój – D.M.O.] powstrzymywać lub ograniczać mojej tros-
kliwości o Ciebie tymi skrupułami, które są usprawiedliwione tylko między ludźmi, 
związanymi zwykłą znajomością. (M, MP 329, nr 298)

10 listopada 1923 eksklamacyjnie donosi o trudności związku młodej kobiety 
ze starcem:

Moje wszystko najdroższe szczęście! Nareszcie zobaczyłem na kopercie Twoje tak 
mi kochane krętaski. Listonosz jak gdyby odczuwał, co mi przynosi, zbudził mnie 
dzwonkiem, biały [? – tak zapisane w oryginale – dop. mój – D.M.O.], już zasną-
łem. Malilo moja, Ty żyjesz, powracasz do zdrowia, a niedługo przyjdziesz do mnie! 
[…] Niepotrzebnie usprawiedliwiasz się z nadania sobie tytułu żony przed lekarzem. 
Nie my jedni, drogie dziecko, nie chcemy być niewolnikami tyrańskiego zwyczaju 
nakładającego kochającym się ludziom ciężkie kajdany; nie my jedni nie oprawiamy 
naszej pięknej miłości w spróchniałe rany dzikiego prawa; czynią to największe 
umysły i najszlachetniejsze charaktery. Zaświadczyłby o tem Żeromski, Daniłow-
ski  i tysiące innych, wyznających i stwierdzających swem życiem tę wielką prawdę, 
że najmocniejszym, najpracowitszym i najświętszym związkiem jest związek serc 
połączonych szczerą miłością. […] Jednocześnie wysyłam pod adresem Lucy cztery 
miliony marek. Nie wiem, czy z tej sumy pokryjesz honorarium lekarza, do któ-
rego [opuszczono słowo nieczytelne – D.M.O.], bo nie wiem, ile on żądać będzie. 
(M, MP 344, nr 300)

Poszukiwacz prawdy, wyznawca stoickich i epikurejskich sposobów znoszenia cier-
pienia i refleksji nad moralnością, Świętochowski jawi się jednak w listach do Marii 
jako etycznie podejrzany, skoro namawia ją (jak to podkreśla Maria Brykalska), żeby 
dokonała aborcji53, a po dokonanej „operacji”, leczącej się w Gostyninie, wysyła 
zapewnienia obecności i okazuje nadmierną troskę wobec jej życia: 

Najukochańsza moja Malilo. […] Dziecko moje najdroższe, dlaczego Ty cofnęłaś się 
przed wydatkiem 3 mil.? Czy jest jakakolwiek suma, która by nie była drobiazgiem 
wobec Twego zdrowia i życia?
[…] Gdy przyjedziesz, skończy się nie tylko moja tęsknota, ale moja mordercza tor-
tura. Bardzo mało pracuję, przeważnie się udręczam w dzień i w nocy. Och, żeby to 
minęło! (M, 16 października 1923, MP 343, nr 300)

Z lektury rękopisów listów do Marii wynika ciekawa refleksja nad wymiarem 
etycznym i erotycznym komunikacji. Ujawnia ona mechanizm (niezwykle ważny dla 
Świętochowskiego) polegający na stopniowym przechodzeniu myślenia od etycznego 
(pedagogicznego) do erotycznego. Świętochowski miesza w tym korpusie listów 
porządek pedagogiczny i erotyczny. Choć te porządki nie muszą się rozdzielać, to 
jednak, uwzględniając intencjonalne deklaracje samego Świętochowskiego o wycho-
wawczym modelu ich relacji, dziwi taka zmiana stanowiska. Chce  wychowywać, 

53 Por. M. Brykalska, Aleksander	Świętochowski.	Biografia, dz. cyt, t. 2, s. 296. Autorka podaje, 
że zabieg odbył się 27 października 1923 roku. 
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opiekować się, być mentorem, ale forma zapisu i potencja tekstu wynikają przede 
wszystkim z dyskursu erotycznego:

Każdą literą tego listu całuję, moja najdroższa Dziebuniu. Matka poleciła mi: „Niech pan 
napisze, że ją całuję we wszystkie członeczki. (M, 15 grudnia 1931, MP 367, nr 300)

Najdroższa moja Dziebuniu, skarbie mój ogromny, moje światło, powietrze, radość 
i szczęście. Ucałowałem Twój kochany liścik, dotknięcia twych kochanych rącząt. 
(M, 18 grudnia 1931, MP 368, nr 300)

Prawo etyczne i erotyczne wzajemnie się przekładają, ale jednak nie znoszą. 
Refleksja starca dotycząca dyskursu erotycznego, który pojawia się w sposób nie-
tajony i wyraźny w formułach i zwrotach do Marii – staje się przestrzenią zako-
munikowania „siebie” bez zafałszowań i sztuczności. Warto tylko dopowiedzieć, 
że to Świętochowski w listach do Marii i do Bemówny pisze, że jest opiekunem 
„swojej Dziebuni”.

List jako oczywista forma ukrytego dialogu (monologu komunikacyjnego z inten-
cjonalnym potencjałem54), potwierdzającego rację dwóch przynajmniej uczestni-
ków procesu, jest wpisany w formę kodu komunikacyjnego, który nie zawsze przy-
nosi skutek komunikacyjnego spełnienia. Z lektury korpusu rękopisów listów do 
Marii wynika, że figury komunikacyjnej obecności są tu świadectwem stopniowego 
wyzwalania się z pęt konwencji. Badając różne poziomy rozpoznania komunika-
cyjności w listach, poczynając od struktur leksykalnych, składniowych, kończąc 
na całościowej tkance tekstu, oczywistym dopowiedzeniem okazuje się, jak różno-
rodna jest architektura (tekstura) tej komunikacji epistolograficznej. Świętochowski 
jest oczywiście przekonany, że komunikując siebie, komunikujemy sens i otocze-
nie, a proces myślowy – zawsze ma początek i koniec wymiany, bo przecież każdy 
komunikat jest wydarzeniem komunikacyjnym55.

Dwa wymiary lektury tekstu Świętochowskiego – publicystyki i epistolografii 
– ujawniające różnorodność doświadczeń i refleksji nad sposobem komunikacji, są 
dwoma torami uświadamiającymi nieoczekiwaną perspektywę refleksji interperso-
nalnego dialogu, która przydarza się podczas procesu dialogowania, po części jed-
nak wynikającymi z siebie. Świętochowski, rozumiejący mechanizm współdziałania 
i porozumienia kształtujący profil wyobraźni zbiorowej jako przestrzeń działania 
stereotypu, rozpoznaje repertuar reguł komunikacyjnych (służących określeniu 
tożsamości podmiotów uczestniczących), świadomy jest również, że komunikacja 
wpływa na dekodowanie znaczeń i zawsze ma charakter wartościujący. Różnorodne 
formy komunikacji stają się zaś sposobem rozpoznania rzeczywistości i rozpoznania 
domeny języka, właściwości zapisu i możliwości konstruowania w języku i przez 

54 W takiej optyce piszą: Stefania Skwarczyńska i Kazimierz Cysewski. Zob. S. Skwarczyńska, 
Wokół	teorii	listu, dz. cyt. Pisze tu badaczka o paradoksach korespondencji – oscylującej między 
dialogiem i monologiem. Zob. także: K. Cysewski, Teoretyczne	i	metodologiczne	problemy	badań	
nad	epistolografią, dz. cyt., s. 95–110, zwł. część Adresat	i	odbiorca, s. 106–107. 

55 Por. K. Korżyk, Wydarzenie	komunikacyjne	–	metafora	a	rzeczywistość [w:] Język	w	komu
nikacji, dz. cyt., s. 105.
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język, uświadomieniem sobie językowego obrazu świata, który jest nadrzędnym 
czynnikiem komunikacyjnym56. Kategorie porządkujące, stabilizujące i warunkujące 
komunikację – ujawniają, że mimo znajomości reguł organizujących komunikację 
przez jednostki opisujące ten proces, nie istnieje recepta na komunikację idealnie 
zaprojektowaną czy pożądaną.

Struktury i fazy zapisu w listach służą zaś jako dobry materiał ujawniający redefi-
niowanie sposobu porozumienia. Epistolograficzne formy komunikacji Świętochow-
skiego diagnozują często poczucie wykorzenienia, niezrealizowania, brak odniesienia, 
niezborność rodzinną, niewykonany projekt ojcowski, chybioną małżeńską ścieżkę. 
Aberracja komunikacyjna w przestrzeni trudnych relacji rodzinnych określa wielo-
płaszczyznowość obecności i ciekawy sposób zapisania siebie, zwracający uwagę na 
niezborność biograficzną, w której idea prawdy w komunikacji oddala się od postu-
latywnej prawdziwości (chociaż widzianej z perspektywy), będącej wręcz stygma-
tem Świętochowskiego, sygnującego siebie przez lata w uzurpatorskiej formie jako 
„Posła Prawdy”57. Niezwykle ciekawie zarysowana jest sylwetka Świętochowskiego 
– ujmująca paradoksalność jego obecności i ocenę intencjonalności jego przedsię-
wzięć w Kartkach	ze	wspomnień	Eksdziennikarza:

Był to temperament ognisty na chłodno i przypominał inkwizytorów średniowiecz-
nych. Gdyby żył w owych czasach, zostałby Arbuesem, Torquemadą lub Laubarde-
montem, stawiałby stosy i palił na nich heretyków. Straszna poza tym wszystkim 
postać, fizjog nomia ascety lub filozofa. Gdyby go cofnąć o XIX wieków w tył i prze-
nieść do Galilei, nad turkusowe jezioro Tyberiadzkie, dać mu więcej spokoju i wię-
cej miłości, przypomniałby swą twarzą wielkiego reformatora, tak jak go malowali 
Grecy. Dać tylko ramy orientalne, tło złote i nimbus gwiazdami usiany… Miał on 
i ma podobno po dziś dzień swoich uczniów, ubóstwiających nauczyciela i zwących 
go „mistrzem”. Słysząc o tym i patrząc się na tę postać, przypominają ci się stare 
dzieje Kany Galilejskiej lub Sokratesa. Tylko mistrz nowożytny nie wypije cykuty, 
ani na Golgotę nie pójdzie58.

Wszak autentyczność kryje w sobie wielość perspektyw poznawczych i możli-
wość ich interpretacji. 

56 Formułę tę czerpię z tekstu Aleksego Awdiejewa. Por. A. Awdiejew, Komunikatywizm	(per
spektywa	metodologiczna	badań	lingwistycznych) [w:] Język	w	komunikacji, dz. cyt., s. 23.

57 O idei prawdy i istotnej dla komunikacji „idealnej treści roszczeń do prawdziwości” pisze 
Habermas, wskazując na rozpoznania Donalda Davidsona. Por. J. Habermas, dz. cyt. Por. także: 
D. Davidson, Inquires into Truth and Interpretation, Oxford 1984.

58 [W. Przyborowski?] [J. Kaliszewski?], Stara	i	młoda	prasa, dz. cyt., s. 109. 



A	 ponieważ	 zawsze	 pisałem	 swe	 przemówienia,	 gdy	 ze	 względu	 na	 temat	 forma 
wydawała	się	ważną,	przeto	rozwinąłem	bardzo	swą	zdolność	wyrazistego	pisania;	
wykształciłem	też	w	sobie	wrażliwość	ucha	na	potoczystość	i	rytm	i	nabyłem	umie
jętność	w y p o w i a d a n i a	zdań,	mając	od	razu	kryterium	ich	zdolności	oddziały
wania	w	reakcji	mieszanego	audytorium.

John Stuart Mill,	Autobiografia1

Biograf	jest	to	kłamca	opowiadający	kłamstwa	swego	bohatera.

Aleksander Świętochowski, Herezje	i	paradoksy.	Pamiętnik	mojej	myśli

Pytanie o charakter wspomnień Świętochowskiego, pisanych z perspektywy mię-
dzywojnia, winno poprzedzić pytanie o sam cel wędrówki myślowej, która opiera 
się na resentymencie. Odpowiedź mogłaby być prosta i oczywista – terapia i chęć 
zdania relacji, chęć przedłużenia młodości pozytywizmu i swojej indywidualnej 
ścieżki biograficznej sprzed pół wieku. Należy jednak pamiętać, że Świętochowski 
jest świadom wszelkich strategii pozorowania i nieścisłości intymistyki, podejrz-
liwości wobec autobiograficznego wyprofilowania tekstu i wzorów poszukiwania 
prawdy w życiu. Przeciwny szablonom, brązownictwu, etykietom w biografistyce, 
już w 1896 roku na łamach „Prawdy” pisze: 

Nasza literatura biograficzna jest – z nielicznymi wyjątkami – jednym wielkim kłams-
twem. Nie ma w niej ścisłości, szczerości i prawdy. (WPK, 487)

Ostatecznie po przeczytaniu każdej prawie biografii genialnego pisarza mówimy sobie: 
ciekawa rzecz, jakim on też był w rzeczywistości?

1 J.S. Mill, Autobiografia, przekł., wstęp i uwagi M. Szerera, Warszawa 1946, s. 97. 
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A jest to niewątpliwie rzecz bardzo ciekawa. Nie sądźcie zaś, ażebym upominając 
się o prawdę w życiorysach, chciał w nich widzieć nieosłoniętą nagość i zdradzone 
tajemnice. Bynajmniej, chodzi mi o coś lepszego. Szablon, który mianując każdego 
i każdą „czcigodnym obywatelem”, „kochającym ojcem i mężem”, „poświęcającym 
się przyjacielem”, „zacną matroną”, „opiekunką maluczkich” itd., wraz z przeciw-
nymi tym cnotom wadami zaciera w charakterach ludzkich mnóstwo przymiotów 
rzadkich a cennych (WPK, 488)2.

W tej perspektywie uwrażliwienia na fałszowanie świata w zapisie wspomnie-
niowym, należy odczytać własny tekst Świętochowskiego. Rozpoczęcie Wspomnień	
(Z	 pamiętnika) od letargicznej sytuacji kraju wyznacza jego specyficzny profil – 
określający od razu charakter zapisu. Tło wstępnego wywodu, naświetlające jedno-
cześnie relację publiczne-prywatne pokazuje stagnację w myśleniu lat osiemdzie-
siątych XIX wieku:

Wąziutkim strumieniem sączące się z zagranicy powątpiewania sekciarskie lub wolte-
riańskie były bardzo umiarkowane, radykalizm niektórych „gmin” emigracji nie prze-
dostał się współcześnie do Królestwa Polskiego nawet stłumionym echem, a w dwóch 
innych zaborach, gdzie go dosłyszano, nie wywołał szerszego oddźwięku. (3)

Świętochowski przypomina tu tę samą metaforykę „dusznej chaty” – dworków 
nieotwierających okien i niewpuszczających powietrza (4). Zderza naukowe teorie 
Zachodu z zaściankowością i prowincjonalnością polskiego myślenia. Ale porównuje 
także grunty i fundamenty chłonności umysłowej. Perspektywa publicystycznego 
filtru okazuje się dla Świętochowskiego znamienna, by przypomnieć „bałwochwal-
czy kult żywych mumii, czarodziejskich fetyszów, cudotwórczych derwiszów i zna-
chorów” (6). Osocze „konserwatywno-klerykalnej martwoty” (6), która tamowała 
wszelki ruch myśli dla prądów Zachodu, ale i podskórnego nurtu własnych proble-
mów i dylematów, okazuje się w tym kontekście ważnym komponentem wspomnie-
niowej refleksji. Ma ona za zadanie właśnie w osoczu publicznego i ogólnorozwo-
jowego trybu obecności widzieć indywidualną siatkę rozpoznań. 

Przedruk fragmentu recenzji Przyjaciół	Pługa, ujawniający wpływy marnego 
i tkliwego sentymentalizmu, który destabilizował wzorce czytelnicze, ma na celu 
przypomnienie, jak złudne i bezsensowne było „przebieranie w najrozmaitsze 
formy prawd starych” (8). Jednoznacznie uznaje Świętochowski Szkołę Główną 
za Alma	Mater, w której to murach nastąpiło ważne dla rozwoju myśli uszlachet-
nienie jej, wydoskonalenie:

W Szkole Głównej zachowaliśmy jeżeli nie dziewictwo ciał, to dziewictwo dusz. (26)

Żongluje i gra pojęciami dziewictwa, czystości, prostytucji, by rozpoznawać 
je jako wyróżniki psychospołecznych wzorców moralności. Strategia zapisu ma 
na celu uwrażliwienie na język i jego „czystość”, przez co staje się przyczyną do 
wspomnienia plugawości języka prostytutek (29), przed którymi na ulicach Poseł 

2 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Atmosfera	gór	i	atmosfera	dolin, Lv, „Prawda” 1896, nr 25. 
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Prawdy zatykał uszy palcami. Ale przywołanie to – jak sugeruje sam Święto chowski 
– jest tylko odparciem ataku oskarżeń młodych o niemoralność. Odparcie tego ataku 
i przeciwstawienie się owej „niemoralności” uważa za konieczną i właściwą drogę, 
która paradoksalnie – dla antyklerykała, posądzanego o ultramontanizm, areligijność 
(którą dementuje), jest najlepszym przykładem wypełniania w ten sposób powinno-
ści Chrystusowej czystości i prawdy słowa, która ocala:

byliśmy moralni aż do naiwnej niewinności, która odbijała się w naszych działaniach 
literackich. Ta wrażliwość moralna nie osłabła przez całe moje życie. Znałem talenty 
wielkiej miary, czytałem książki autorów wielkiej mądrości, nigdy wszakże ani ci 
ludzie, ani ich dzieła nie były dla mnie przedmiotami takiego podziwu i uwielbie-
nia, jak charaktery i czyny ludzi dobrych i niepokalanych w swej czystości moral-
nej. Z tego względu byłem szczerym czcicielem Chrystusa i zawsze serdecznie odpo-
wiadałem na pozdrowienia ludu: „Niech będzie pochwalony – na wieki wieków”. 
Bo według mnie tylko w szlachetnych uczuciach spoczywa niezmienna prawda, która 
w objawach rozumu ciągle zmienia swą wartość. (29)

W dalszych partiach zapisu odwoła się również do figury Chrystusa i jego naśla-
dowców. Owo naśladowanie Chrystusa staje się dla Świętochowskiego najpiękniej-
szym i najszlachetniejszym dowodem na wspaniałość człowieka (126). Humanizująca 
perspektywa poznawcza ujawniona w trakcie zapisu to nie tyle przetransponowany 
Renanowski paradygmat obecności myśli, ile poszukiwanie prawdy, która wyzwala, 
a która jest domeną człowieka. Prawdy, która – mimo swego niejednoznacznego 
statusu – dokonuje się w działaniu. Objawia się w człowieku, który wyczulony 
na potrzebę czystości słowa (nie: idealizacyjną i utopijną w tym względzie, ale 
konieczną, by zrozumieć własną perspektywę poznawczą) nie może się zgodzić 
z zaprzepaszczeniem tradycji słowa i jego wartości. Myślę, że spotyka się tu wyraźnie 
Świętochowski z Norwidem – i że potrzeba przewartościowania narosłego znacze-
nia i dotarcia do jego źródeł jest im wspólna, bo przecież Świętochowski – i warto 
to przekornie podkreślić – okazał się wiernym uczniem Chrystusa w poszukiwaniu 
słowa, które nie jest obciążone naddanym znaczeniem i słowa, które staje się synek-
dochą człowieka. Jakkolwiek sam używa języka perswazji, to jednak ma świadomość 
słowa, które może nazywać, powoływać do istnienia i biegunowo – niszczyć.

Dlatego też obszerne partie reportażowego cyklu Szkiców	włoskich (będących 
rezultatem kilkutygodniowej podróży w 1882 roku), które ukazywały się w „Praw-
dzie” (1882, nr 15–29) przywołują także figurę Chrystusa. Ale przywołanie to ma 
na celu obnażenie ultramontańskiego myślenia Świętochowskiego. Obnaża on słusz-
nie zawłaszczającą politykę papiestwa, wykorzystanie Chrystusa jako etykiety słu-
żącej własnym celom i manipulacji figurą Chrystusa po to, by osiągnąć korzyść 
działania:

Przeciwko zdobyciu Rzymu papież zaprotestował w imię Chrystusa; ale Chrystus 
nikogo nie ciemiężył, nie ogłupiał, nie prześladował nie zabijał, nie darł się do wła-
dzy i jeżeli komu w walce tej przewodniczył, to z pewnością wojskom włoskim. 
Doprawdy czas już od imienia mistrza nazarejskiego odciąć te żadnej spójni z jego 
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nauką nie mające uroszczenia, te samolubne pretensje, te niskie żądze, te niedo-
rzeczne zamachy na cywilizację, tę całą szacherkę, która wyzyskuje niedojrzałość 
umysłową wiernych (206)3.

W tym kontekście nie dziwi sprzeciw wobec krytyki literackiej zarzucającej pozy-
tywistom niemoralność, niedorzeczności i niesprawiedliwości (30). Staje się on też 
przyczynkiem do dygresyjnego passusu dotyczącego właśnie formy moralności i rela-
cji małżeńskich – stąd przywołanie fragmentów Miłości	i	ugody	z	Kwestii	małżeń
skiej	(„PT” 1872, nr 48) dotyczących formy obecności, relacji między mężczyzną 
i kobietą, formy wyobrażenia, idealnej formy relacji i ich konsekwencji (30–31). 
Takie wstawki fragmentów własnych tekstów są częstą strategią narracyjną wspom-
nień. Cytat z samego siebie to nie tyle weryfikacja i potwierdzenie ciągłości myśle-
nia, ile dialogizująca w obrębie własnej twórczości intertekstualna mapa wędrówki 
w głąb myśli. W tym kontekście warto wspomnieć o dwóch tekstach publicystycz-
nych Świętochowskiego, pisanych pod koniec wieku XIX, drukowanych w „Praw-
dzie”. W Panoramie	Golgoty z 1897 roku to figura Chrystusa jest tą, która budzi 
i będzie zawsze budzić największą i głęboką cześć, a tragedia męki – wstrząsające 
współczucie. Rozważania Świętochowskiego, których kanwą jest krytyczna ocena 
malarstwa Styki (zwłaszcza jednego z obrazów przedstawiającego scenę męki), uwy-
puklają dobitnie, że najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości bliź-
niego. Ale dzieło Styki, zdaniem Posła Prawdy, zasługuje na szczere uznanie dlatego, 
że na tę panoramę powinna spoglądać ludzkość, by dzięki lekcji męczeństwa mogła 
pojąć istotę czystości, miłości, cnoty jako najcenniejszego dobra człowieka:

Jego Chrystus nie jest ani realnym męczennikiem, który przecież zniósł straszną 
poniewierkę, chłostę, uderzenia strażaków, pastwienie się tłumu, ciężar dźwiganego 
krzyża i moralną boleść dzikiej katuszy, ani też wcielonym duchem, nieczującym 
żadnej dolegliwości fizycznej i zatopionym jedynie w marzeniu o swem spełnionem 
posłannictwie4.

Świętochowski jest przekonany, że serce Chrystusa zwrócone jest właśnie ku 
grzesznikom, biednym i wydziedziczonym. Ma świadomość, że powstawały w dzie-
jach ludzkości bunty przeciwko wynaturzonej idei Chrystusa. Chrystus jest dla Świę-
tochowskiego wzorem miłosierdzia i bezinteresownej dobroci. Niepogodzenie Świę-
tochowskiego na wynaturzenie idei nauki Chrystusowej, pozorność  chrześcijańską 
(i katolicką), bezrefleksyjny egoizm – wyraźnie znamionuje jego stanowisko. Tra-
gedia Golgoty nabiera, zdaniem Świętochowskiego, znowu znaczenia, bo każda 
epoka jawi się jako dzieje barbarzyństwa i faryzeizmu:

Na krzyżu zawisło serce dobroci i miłosierdzia pełne, a wobec krzyża dzieją się okru-
cieństwa i zdrożności serc kamiennych. One to, a nie Jezus, są przedmiotem zgrozy 
i buntu. […] Bo trudno pomyśleć, ażeby ta ludzkość zobojętniała  kiedykolwiek na 

3 Zob. „Prawda” 1882, nr 29. Por. rozdz. I, podrozdz. II (Formy	krytyki	–	formy	myśli.	Krytyka	
literacka	jako	zadanie), przypis 59. 

4 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Panorama	Golgoty, Lv, „Prawda” 1897, nr 5, s. 55.
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promienie nauki Jezusa i na okropność śmierci, którą za nią poniósł. Tylko bardzo 
płytkie umysły sądzić mogą, że wspaniała gwiazda, która przed 29 wiekami zabłysła 
w Judei, jedynie przypadkowi zawdzięcza, iż tak szeroko rozpostarła swą jasność, 
dotąd nie zgasła, a może wiecznie przyświecać będzie człowieczeństwu w jego 
wędrówce po krętych i ciemnych drogach. Chrystus nie założył sekty religijnej, to 
znaczy, nie splótł w system wierzeń, przesądów, interesów i pragnień pewnego miej-
sca i czasu, lecz stał się głosem uczuć powszechnych i wiekuistych. On nie stworzył 
własnego jedynie serca, ani serca swego narodu, leczy wyjął serce z piersi rodu ludz-
kiego, położył je na przeczystej dłoni, pokazał jego rany, ucałował je i dotknięciem 
kochających ust zabliźnił. Umiłowanie wszystkich i przebaczenie wszystkim, zwią-
zanie całej rodziny człowieczej węzłami braterstwa, zupełne zrównanie jej członków 
wobec prawa i obowiązku, wygnanie z życia obłudy, nienawiści i okrucieństwa, prze-
niesienie jego celów ze świata niskich żądz w świat najwyższych ideałów, otocze-
nie anielskimi skrzydłami ubóstwa i wszelakiej maluczkości – to są idee, które nie 
tylko przed 2000 lat, nie tylko dziś, ale zawsze, będą drogowskazami najmniejszego 
i największego człowieka. Nigdy przedtem ani potem nie zjawiła się na ziemi istota 
tak dobra, tak czuła, tak wolna od pobudek samolubnych, tak roztapiająca swe myśli 
i uczucia w szczęściu bliźnich5.

W tym samym roku 1897 w Rozmyślaniach	wielkanocnych pisze o cierpiącej 
duszy, która najpotężniej odbijać się może nie w bohaterach tragicznych – Hamle-
cie i Fauście, ale właśnie w Chrystusie. Chrystus jest Tym, który od kilkunastu stu-
leci odbiera powszechną cześć płynącą ze źródła łączącego prawdę, dobro i piękno. 
Stanowi najwyższy ideał ludzkości, jest bowiem jak dotąd najwspanialszym wcie-
leniem dobra:

Dlatego nie Faust, nie Hamlet, ale Chrystus stanowi najpełniejszy wyraz i najdosko-
nalsze uosobienie tego, co w dziejach ludzkich jest najlepszem: dlatego Męczennik 
z Golgoty zyskał najwięcej wielbicieli. […] Budda, Konfucjusz, Mojżesz,  Mahomet 
pociągają ku sobie jedynie tych, których przekonywają lub olśniewają dogmaty ich 
nauki, Chrystus jest Mistrzem nawet dla tych, którzy w jego boskość nie wierzą 
i jego przykazań nie wyznają6.

Pisząc o reaktualizacji Wielkiego Tygodnia, uwypukla w tej sytuacji religijnego 
przeżycia powtarzalność tragedii synów Chrystusa, cierpiących i ginących za miłość 
bliźniego, których pragnieniem jest osiągnięcie ogólnego szczęścia. Chrystus jest dla 
Świętochowskiego niedoścignionym wzorem człowieczeństwa i co ważne, boskości. 
Nie chodzi tu o dostrzeżenie w Chrystusie odwagi i męczeństwa za ideę, ale o „wyzu-
cie się z samolubstwa, o szczerość przekonań, o miłość bliźnich, o przebaczanie 
im błędów, o przelewanie swej wiary w czyny i niewyrzekanie się jej przed żadną 
 groźbą”7. Świętochowski jest przekonany, że przyjdzie taki czas, mimo że wielokrot-
nie mówiono o naśladowaniu Chrystusa, stosując normy antywzorca postępowania, 

5 Tamże, s. 55.
6 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Rozmyślania	wielkanocne, Lv, „Prawda” 1897, nr 16, s. 185.
7 Tamże, s. 185.
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kiedy Chrystus, którego nazywa „kochającym”, „przebaczającym” i „umierającym za 
swą naukę”, zmartwychwstanie. To właśnie oczekiwanie i pewność nadejścia zmar-
twychwstania symbolizuje Wielkanoc, chociaż Poseł Prawdy również dodaje nie 
bez znaczenia, że duch Chrystusa ciągle zmartwychwstaje. I tylko człowiek, który 
posiada w swojej duszy choćby najmniejszy odblask cząsteczki Chrystusa, okazuje 
się bratem w rodzinie ludzkiej. Na nic w tym kontekście zda się odblask geniuszu 
Arystotelesa, Sofoklesa, Cezara, Dantego, Kopernika, Kolumba, jeśli nie ma w czło-
wieku odblasku Chrystusa.

Wspomnieniowy zapis Świętochowskiego ujawnia także, że postęp myśli i kumula-
tywny charakter rozwoju myśli, wzbogacają inteligencki projekt doskonalenia i pracy 
na rzecz innych. Dotyczą także, co ciekawe, obecności żydowskości w myśleniu 
o całości narodowej. Świętochowski podkreśla, że z jednej strony, obok krytycznych 
uwag wskazujących działanie „żywiołu obcego” (38), „Przegląd” wierzył w możli-
wość polonizacji Żydów, a tym samym w akulturacyjny model obecności, mający 
na celu konstruktywną przemianę losów polskiej inteligencji. Próżniactwo narodowe, 
lenistwo i marny indywidualizm narodowy (42) okazują się stygmatycznymi wyróż-
nikami kondycji i przyczyniają się do destabilizacji myślowej. Wspomnienie epizodu 
lipskiego ma na celu krytyczne (opozycyjnie jaskrawe) zestawienie postępu myśli 
niemieckiej z polską refleksją obyczajowo-kulturową. Dziwi to zestawienie, bo, choć 
Świętochowski przywołuje działania inteligencji polskiej, dziedzictwo Szkoły Głów-
nej i „Przeglądu Tygodniowego”, to gloryfikuje wręcz swój pobytu w Lipsku: 

Ze słuchania prelekcji Wundta, Heinzego, Windelbanda, Peschla, Leuckarta (który 
wykładał teorię Darwina) i w ogóle z półtorarocznego studiowania na uniwersytecie 
lipskim wyniosłem tak wielką korzyść umysłową, że jej wpływ odczuwałem przez 
całe życie późniejsze i dyplom doktorski był najmniejszą jej wartością. (45)

Podkreśla jednak, że mimo fascynacji Niemcami i podziwu dla ich konstruktyw-
nej, regulaminowej, porządnej i uporządkowanej, wręcz wzorcowej specyfiki dzia-
łania, czuł się podczas wyjazdu „obco” (46) i doświadczał uczucia rozrzewnienia, 
kiedy słyszał „mowę polską” (46). Studia nad etyką i determinizmem woli, w ogóle 
woluntarystyczna ścieżka myślowa z okresu lipskiego pozwoliły wysłać, wręcz labo-
ratoryjnie pod tym kątem skonstruowany dramat (Niewinnych), na konkurs do Kra-
kowa. Jednak zastanawia kokieteryjna formuła wspomnieniowa, z której wynika, 
że autor dramatu mógł stwierdzić „fakt dziwnej obojętności na losy” (49) jego prac 
literackich oraz z taką łatwością potwierdzić nieobecność podczas krakowskiego 
przedstawienia sztuki. Zastanawiające wydaje się to ze względu na zapotrzebowa-
nie finansowe (któremu mogło pomóc honorarium konkursowe), ale i z powodu 
rozeznania we własnych sprawach publicystycznych i krytycznoliterackich. Dalszy 
rozwój intelektualny Świętochowskiego, jak sam podkreśla, zakłócony został ze 
względu na stronniczość poglądów krytycznych, animozje i tarcia:

Dojrzewałem umysłowo jako uczestnik „młodej prasy” w atmosferze paszkwili, rzuca-
nych na nią niecnych posądzeń, oszczerstw i zniewag, straciłem w niej wiarę w sumien-
ność i bezstronność krytyków. (50)
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Uwrażliwienie na kategorię formy, staje się powodem niezgody na ozdobniki 
formalne, o których pisze. Najważniejszą konstatacją wspomnieniową całego tekstu 
Z	pamiętnika jest ta, kiedy Świętochowski odkrywa sam przed sobą, ale i przed jego 
czytelnikiem, najistotniejszą regułę jego pisarstwa opartą na paradoksie – godzą-
cym paransizującą formę, często misternie inkrustowaną i rzeźbioną (ale przecież 
wielokrotnie wręcz tandetną, nieczytelną, karkołomną – właśnie najczęściej w dra-
matach) z klarownością, jasnością, harmonią i logiką wywodu (myśli). Zwrócenie 
uwagi na „wiekuistość” typu pisarskiego, model uniwersalizującego wzorca jakże 
pokrewne jest z myśleniem Świętochowskiego o sobie jako „pisarzu wiekuistym”, 
o podmiocie jego przeróżnych tekstów jako wiekuistym narzędziu „sprawczym”, 
jako wiekuistej instancji poszukującej, o bohaterach różnych swoich tekstów – jako 
ludziach wiecznych (Duchy), co próbowałem pokazać w I rozdziale. Taka świado-
mość podmiototwórcza (osobowościowa) to nie tyle strategia zawłaszczenia, ile 
próba ujarzmienia materii słowa (ale i tekstu, materii gatunku):

Chwalono mój styl z taką wyłącznością, jak gdyby mój język wytwarzał tylko ozdobne 
formy, nie zapełnione myślami. Rzeczywiście, starałem się o to zawsze (nieraz aż 
do przesady, zwłaszcza w dramatach), ażeby był on artystycznie rzeźbiony, ale głów-
nie o to, ażeby był przejrzysty, ażeby z niego myśl przeglądała jasno i wyraźnie. 
Chciałem być w moich pismach klasykiem, pomimo że ten typ uznano w litera-
turze za przeżytkowy, bo według mnie jest on wiekuisty. Oto dlaczego stałem się 
heretykiem i bluźniercą względem powszechnie czczonych autorów – za mętnych, 
zagadkowych i nielogicznych. (54)

Weryfikacja własnego zapisu wspomnieniowego dokonuje się również po  przez 
za bieg określenia powinności pamiętnikarskich, znalezienia własnej definicji inty-
misty:

Zamiast szczegółowo prostować błędy, co może być tylko zadaniem historyka, a nie 
pamiętnikarza, przedstawiłem ten okres polskiej „burzy i naporu” tak obiektywnie, 
że czytelnik sam może wyrobić sobie o nim dokładne pojęcie. Według mnie ten wartki, 
w swoim nurcie czysty prąd, pomimo swoich zboczeń, wirów i piany, był jednym 
z najważniejszych i odradzających w życiu umysłowym naszego narodu. (74)

Odświeżenie zatęchłej atmosfery duchowej (74) przyczyniło się – zdaniem Świę-
tochowskiego – do stworzenia specjalnego języka, który chroniłby przed cenzurą. 
Formuła pozytywistycznego „Sturm und Drang”, mająca na celu niewątpliwie zde-
monizowanie ruchu myśli (tak było przecież w My i wy), w zapisie pamiętnikarza 
nawet po latach nie ulega weryfikacji i świadomej obróbce. Jak pisze, głoszone 
ówcześnie hasła dziś mogą wydawać się zdawkowe, jednak 

wtedy były to błyskawice i gromy, i o tym pamiętać trzeba, że była to pierwsza, 
druzgo cąca, ale zarazem odżywcza burza w dziejach myśli polskiej, że nigdy przed-
tem nie objawiały się u nas te idee, prawdy naukowe i zasady życia, które głosili 
i których, pokonywając wielki opór, pod gradem strzał zatrutych bronił zastęp „mło-
dej prasy”. (75)
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Istotnym zapisem wspomnień jest ten fragment, w którym Świętochowski poka-
zuje „rewolucję” pozytywistów jako fundament nowoczesności, jako wstępny etap 
modernizowania świadomości i podstawę rozwoju nowoczesnej myśli, jako niez-
będny element działania generacji pokoleniowej, fundujący progresywny model 
społeczno-kulturowej zmiany:

Niech ci, którzy lekceważą trudy i zasługi „pozytywistów”, odpowiedzą sumiennie 
na pytanie: czy bez utorowanej przez nich drogi i zatkniętych na niej świateł znaj-
dowalibyśmy się w obecnym momencie rozwoju umysłowego i społecznego? Jestem 
przekonany, że nie. (75)

Podmiotowy zapis z perspektywy przynosi wyrazistą deklarację statusu  własnej 
osoby, mającą na celu uświadomienie, że w ciągu całej drogi twórczej żadne akcesy 
polityczne nie były dla autora Wskazań	politycznych ważne, tym bardziej determinu-
jące. A etykiety, którymi go obdarzano, okazywały się błędne i mylne. Świętochowski 
mówi o sobie jako o myślicielu poszukującym różnych dróg, ale sam podkreśla:

Ubierano mnie w rozmaite mundury partyjne, których sam nie wdziewałem, ale jeżeli 
koniecznie trzeba było jakoś się sklasyfikować, to przyznawałem się tylko do nazwy 
ewolucjonisty w filozofii i narodowego humanisty w socjologii. (86)

Ewolucjonizm filozoficzny można tu oczywiście rozumieć jako szeroką formułę 
poszukiwania i zmiany, jako postęp form myślenia. Dlatego też następstwem myślo-
wym takiej formuły będą passusy na temat prawa języka polskiego i walki z cenzurą: 
perspektywa nie tyle języka ezopowego, ile swoistego języka mowy mimicznej dzięki 
patronatowi Szczedrina. Świętochowski realizuje na łamach pamiętnika postulat rze-
telności, ścisłości i prawdopodobieństwa (111). Taki zamysł przyświeca jego inty-
mistycznemu zapisowi, kiedy wspomina zatarg z Zapolską o zbiór nowel Akwarele. 
Odwołując się również do krytycznego głosu Popławskiego, ma na celu obnażenie 
niedoskonałości rzemiosła pisarskiego, formy gatunkowej i prawideł sztuki. 

Ważna okazuje się także deklaracja dotycząca stosunku wobec religii. Święto-
chowski dementuje pogląd, jakoby był wrogiem religii. Wskazuje na istotną pomyłkę, 
wiążącą się z niezrozumieniem optyki myślowej i w aforystycznej formie uświa-
damia, przywołując mistrza dialogu, że powszechna opinia, iluzoryczna i błędna, 
opiera się na zafałszowaniu:

Wrogiem cudzych szczerych przekonań może być tylko człowiek bardzo głupi, fana-
tyk, który mniema, że ogarnia cały, bezgraniczny obszar poznania, dla którego nie 
istnieją ani kresy wiedzy, ani jej tajemnice. Myśliciel poważny godzi się z Sokrate-
sem, wie, że nic nie wie albo bardzo mało. Najskromniejszy i najbardziej wyrozu-
miały jest prawdziwy mędrzec, bo jeżeli nawet spotyka się z nieuctwem, przesądem, 
łatwowiernością, patrzy na nie jak na zwierzęta szpetne i dziwaczne lub rośliny nie-
użyteczne i trujące. (125)

Znawca i wielbiciel Mozarta, upajający się jego muzyką, ten wyczulony na sztukę 
i jej piękno koneser, którego drażni nastrojowość muzyki Chopina, przywołuje ważną 
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refleksję dotyczącą prawideł poezji, zestawioną porównawczo z tekstem muzycz-
nym. Choć – to muzyczna forma tekstu prowokuje od razu do skojarzenia z poezją, 
z urokiem słowa, formy i dźwięcznością wyrazu. Świętochowski opisuje kategorię 
wrażeniowości w muzyce i poezji. Jednak – co ważne – uniwersalny język melodyki 
i muzyczności nie może się równać z językiem poezji (narodowym i obcym):

Nie jestem zdolny odczuwać uroków poezji w żadnym innym języku, tylko w pols-
kim. Poezje francuskie, angielskie lub niemieckie nie działają na mnie swoją formą, 
lecz wyłącznie treścią; czytam je jak opowieści lub rozprawy. Mickiewicz należy 
niewątpliwie do największych poetów świata, ale mnie zachwyca w stopniu daleko 
wyższym, niż to dostrzegam nawet u najgorętszych jego wielbicieli. (129)

Ta refleksja staje się powodem do wspomnienia uroczystości sprowadzenia relik-
wii Mickiewicza do Krakowa (129–131). Dlatego tak ważny wydaje się kontekst 
Poety	jako	człowieka	pierwotnego	i świadomość językowego obrazu świata, ukształ-
towania myśli w słowie, które – co ważne – nie jest pierwotnie obarczone zbęd-
nym balastem znaczeniowym, choć konstytuuje ono wyobraźnię i modeluje wzorce 
myślenia.

W swoim zapisie Świętochowski wskazuje, że zarówno życie w zbiorowości, jak 
i egzystencja jednostkowa, rozwijają się według nieprzewidzianych prawideł, bez 
obmyślonej formy, bez wzoru, ale w niezdolności pogodzenia i zrozumienia prawi-
deł dziejowości, w czym tkwi jednak błąd naszego myślenia narodowego:

W tej niezdolności tkwi tragedia naszego narodu, bo on może zachować swój byt 
niezależny i tylko w tej formie życia, której zorganizować nie umie. (133)

W II części swego pamiętnika Ze	wspomnień pojawia się interesujące narracyjnie 
novum. Oto Świętochowski wykorzystuje elementy formuły dialogu jako przywoła-
nia i rekonstruuje myślowy dialog służący uprawdopodobnieniu i nadaniu wartkości 
wspomnieniowej naturze jego tekstu (m.in. części: Echa	wojny, Salony	literackie, 
fragmenty dotyczące powinności dziennikarskich, ekskomuniki księdza Goliana)8.

Ten wspomnieniowy zapis posiada charakter specyficznej kolekcji9. Święto chowski 
przekleja tu na przykład tekst9Wskazań	 politycznych z 1882 roku  zamieszczonych 

8 Warto przywołać w tym kontekście opinię Nowaczyńskiego. „Nie dochodziła Prawda jego 
nauk do dwóch innych dzielnic zabranych, gdyż szybko tam i skrzętnie urządzano dla niej kwaran-
tannę i komorę celną, a Świętochowskiego od razu sprezentowano młodzieży, jako tymczasowego 
namiestnika szatańskiego, truciciela dusz i Lewiatana”. Por. A. Nowaczyński, Aleksander	Święto
chowski – jubilat [w:] tegoż, Szkice	literackie, Poznań 1918, s. 139. Zob. także: A. Nowaczyński, 
Aleksander	Świętochowski	i	jego	działalność, „Nowa Gazeta” 1908, nr 464, s. 2–3; nr 466, s. 2–3; 
nr 468, s. 2–3. Nowaczyński pisze o Świętochowskim jako „wielkim profesorze	energii narodowej”, 
„mądrym lekarzu”, „temperamencie oddanym w służbę mózgu”, „wolnym Wolteriańskim mózgu”, 
którego interesowały wszelkie formy niewolnictwa, czującym się bardziej Europejczykiem, niż 
Słowianinem, badaczem i samotnikiem zagłębionym w Spinozie.

9 Nazwałbym ją za Krzysztofem Pomianem specyficzną prywatną kolekcją intertekstów włas-
nych. Zob. K. Pomian, Zbieracze	i	osobliwości:	ParyżWenecja	XVIXVIII	wiek, przeł. A. Pieńkos, 
Warszawa 1996, rozdz. I (Kolekcja:	 między	 światem	 widzialnym	 a	 niewidzialnym), s. 15–62. 
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w Ognisku, tłumacząc się z profilu myśli i adekwatności takiego wyboru (Mea	culpa). 
Możliwość weryfikacji postawy, usprawiedliwiania i powrotu do kontrowersyjnego 
młodzieńczego tekstu – potwierdzają chęć dialogu z tekstami wczesnymi. Nie jest to – 
jak sądzę – zwykła konfesyjna taktyka zacierania dawnych win. Świadomość ówcze-
snej „mimicznej mowy głuchoniemych” (150) prowokowała po prostu do mocnego 
i wywołującego sprzeciw zapisu. Przywołanie tego choćby tekstu i specyficzna jego 
adekwatność uświadamiają, że, zdaniem Świętochowskiego, Polacy nie wykorzystali 
szansy na utworzenie wspólnoty umożliwiającej zwycięstwo i niezależność, ale też

nie utrwaliwszy w sobie nałogów i skostnień państwowości, nie będą mieli w swym 
rozwoju wewnętrznych przeszkód przy przechodzeniu do najdoskonalszych praw 
kultury demokratycznej, które będą formami życia przyszłości. (160)

Seria Znajomych	 i	 bliskich zamieszona we Wspomnieniach okazuje się próbą 
zatrzymania życiorysów „wielkich”, którzy wpłynęli na kształt świadomości samego 
Świętochowskiego, bo 

świat myśli posiada także swoją arystokrację, która objawia się ciążeniem ku sobie 
umysłów wielkich, nawet w czasie bardzo oddalonych, i która jak gdyby wiąże je 
nićmi rodowodu. (169)

Ten arystokratyzm duchowy, wspólnotowy okaże się warunkującą formułą toż-
samości. Arystokratyzm myślowy umożliwia bowiem poczucie zakorzenienia i roz-
poznania kulturowego. Do galerii tych postaci, które ruchem swej myśli kształ-
towały nie tylko świadomość narodową, lecz także indywidualną, należą: Paweł 
Dem bowski, Tytus Chałubiński, Piotr Chmielowski, Józef Natanson, Antoni Gustaw 
Bem, Jan Lam, Sokrates Starynkiewicz, ks. Józef Stolarczyk. 

Warto na koniec podsumować zapis wspomnieniowy Świętochowskiego innym zapi-
sem wspomnieniowym o nim samym pióra Stanisława Stempowskiego, który w swych 
Pamiętnikach, poświęcając wiele miejsca rezonansowi lekturowemu „Prawdy”, wspo-
minając Wielkanoc w Brzezinach u Świętochowskiego (pojechał tam w sprawie zagi-
nionego felietonu o Zmartwychwstaniu Tołstoja10), przywołuje lata początkowych 
warszawskich spotkań na Żurawiej 19 (I piętro) ze Świętochowskimi:

Zdaje mi się, że ówczesny 27-letni mąż i ojciec dwu synów, bogoburca, marksista, 
rewolucjonista i były więzień – był jeszcze zupełną mgławicą, w której dopiero zma-
gały się liczne i sprzeczne ośrodki krystalizacyjne11. 

Rekonstruując niezwykle precyzyjnie okres redagowania „Prawdy” Świętochows-
kiego, z czasów mieszkania na Nowogrodzkiej 39, częste rozmowy o rewolucji, 
pisał o nim:

 Jakkolwiek Autor nie pisze o kolekcji intertekstualnej w zapisach intymistycznych, ale wywód 
badacza prowokuje mnie do takiej formuły dzięki formule zagarniania rzeczywistości (dawnej, 
umarłej, przeszłej) w języku i próbie jej ukonstytuowania.

10 S. Stempowski, Pamiętniki	1870–1914, wstęp M. Dąbrowskiej, Wrocław 1953, s. 229. 
11 Tamże, s. 213.
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Ten świetny polemista umiał albo wielbić, albo zwalczać. Toteż jak zwalczał kołtu-
nerię polską, tak zwalczać teraz począł tak zwaną nową sztukę nastrojowców i sym-
bolistów12.

Wspomnieniowość okazuje się dla Świętochowskiego reformą myśli, powrotem 
do siebie i dialogiem z własnym tekstem. Retrospektywność ułatwia bowiem prze-
śledzenie prawideł dialogu i możliwości kolekcjonowania myśli, ale też pamięci 
o ludziach, głosach i zdarzeniach. Kolekcja mentalna okazuje się również sposo-
bem na zagarnianie rzeczywistości i terapeutyczną próbą egzystencji wśród pamią-
tek minionego. Pamiątek, które mówią ciągle żywym głosem. 

12 Tamże, s. 230. 



Istnienie	nasze	nie	ma	żadnego	niewzruszonego	oparcia	poza	umykającą	wciąż	teraź
niejszością.	Stąd	też	wypełnia	je	w	istocie	stały	ruch	ku	osiągnięciu	formy	–	bez	moż
liwości	spoczynku,	do	którego	wciąż	przecież	dążymy.

Arthur Schopenhauer, Metafizyka	życia	i	śmierci 

Rękopis Dziennika	bezładnych	myśli	(o	mojej	Dziebuni), znajdujący się w Muzeum 
Pozytywizmu w Gołotczyźnie1, liczy tylko osiemnaście stron tekstu (pierwsza strona 
tytułowa jest również liczona przez samego autora zapisu). Zeszyt – oprawny 
w twarde brązowe okładki – zawiera zapisy sporządzone ołówkiem (od szesnastej 
strony niebieskim atramentem). Dotyczą one pięciu ostatnich lat życia Aleksandra 
Świętochowskiego. 18 stycznia 1934 roku Świętochowski notuje po raz pierwszy:

Dziś skończyłem 86 lat. Dziebunia ofiarowała mi tę książeczkę papieru z zaleceniem, 
ażebym ją zapisał. Ponieważ dostałem pudełko ołówków, postanowiłem ich do tego 
używać zamiast piór. Przede wszystkiem winienem wyjaśnić, skąd pochodzi wyraz 
Dziebunia [w ten sposób oznaczam istniejące w oryginale podkreślenie linią falistą 
– D.M.O.]. Jest to pieszczotliwa nazwa mojej drugiej Maryli, którą naprzód nazywa-
łem Dzieweczką, Dziewunią, a wreszcie Dziebunią i ta pozostała jej stałem imieniem. 
Kiedy ją poznałem przed 13 laty [dopisane na górze jako wstawka – D.M.O.] jako 
praktykantkę szkoły rolniczej w Gołotczyźnie, była to panienka 18 letnia [zachowuję 
zapis w oryginale – D.M.O.], drobna, kształtna, ładna blondynka z bardzo prawidło-
wymi rysami twarzy miłej, łagodnej, lekko uśmiechniętej. Wyglądała jeszcze mło-
dziej, niż wskazywały jej lata i potem ciągle zachowała ten wygląd Dzieweczki2. 

1 Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciecha-
nowie. Nr inwentarza – MP 744. Tytuł zostaje celowo zapisany kursywą, mimo że pozostaje w ręko-
pisie (jest niewydany). Taki zapis konsekwentnie przyjmuję, sygnalizowałem to w przypisie poprzed-
niego rozdziału. 

2 A. Świętochowski, Dziennik	bezładnych	myśli, s. 2. Numeracja stron jest autorstwa Święto-
chowskiego. Dalej będę podawał strony w nawiasie po każdym cytowanym fragmencie. Jedynie 
ortografia w listach i dzienniku została uwspółcześniona. Formy gramatyczne (głównie fleksyjne) 

3. Diariuszowa przestrzeń starości. Dziennik bezładnych myśli
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Cały zapis dziennika służy zdefiniowaniu wzorca starości i określeniu kondycji 
„podmiotu piszącego”. Pozwala dookreślić sylwetkę Świętochowskiego – starca, 
ojca, kochanka, męża, filozofa, mędrca. Warto od razu tylko zwrócić uwagę na spe-
cyfikę gatunkową i profil adresu tekstu. Owe „bezładne myśli”, poszarpane, fragmen-
taryczne, przygodne, mają zaprojektowanego adresata wewnątrztekstowego, Marię 
Żydowo (późniejszą – Świętochowską). Konstrukcja tekstu przypomina również – 
jak we Wspomnieniach – katalog myśli. Ujawnia nie tyle pęknięcie podmiotu zapi-
sującego siebie (choć niewątpliwie pęknięć w tym „sobą-pisaniu” dużo3), ile poprzez 
formę enumeracji rozpoznań – służy diagnozowaniu rzeczywistości i własnej świa-
domości „odchodzenia”.

Przed rozpoczęciem pisania Dziennika	bezładnych	myśli i początkowo równoległe 
z zapisem diariuszowym Świętochowski swoją myśl zapisuje w formule aforystycz-
nej (ulubionej zresztą, uprawianej przez całe życie). W Herezjach	 i	paradoksach.	
Pamiętniku	mojej	myśli oraz Okruchach (pisanych w latach 1932–1935) świado-
mość starości i śmierci oraz doświadczania siebie i świata niejako z konieczności są 
obecne i wypełniają tkankę aforystycznego korpusu. Dla Świętochowskiego właśnie 
kategoria „świadomości” jest najważniejszą i determinującą ogląd rzeczywistości 
instancją modelującą ludzkie istnienie i powodującą jego usensownienie:

Straszną nie jest śmierć, zwykle bezbolesna, ale świadomość śmierci. Pod tym wzglę-
dem zwierzęta są szczęśliwsze od ludzi – nie wiedzą, że umrą. (Okruchy4)

Nieskończoność odejmuje wszelką wartość wiedzy człowieka, w którą on wkłada 
tyle wysiłków i z której wydobywa dla siebie tyle dumy. Śmierć zabiera i niszczy 
wszystko, co człowiek ukochał. (Okruchy, 204)

Wydaje się to bliskie zapisowi Schopenhauera z Metafizyki	życia	i	śmierci, który 
pisze, że w śmierci „przepada” świadomość, większym ryzykiem jest żyć, niż umie-
rać, świadomość nie jest przywiązaną do woli, ale warunkowaną przez intelekt, a stan 
śmierci jest stanem pierwotnym, czas i przemijalność są tylko formami, w których 
woli życia uobecnia się nicość:

zachowano w oryginale. Ustalono na podstawie zapisu rękopisu dziennika, że Świętochowski roz-
poczyna swój zapis w 1934 roku (pisze wtedy że kończy 86 lat). Adnotacja Świetochowskiego 
związana z ukończeniem tego wieku podyktowała Marii Brykalskiej w jej monografii wskazanie 
na 1935 – jako rok rozpoczęcia dziennika (M. Brykalska, Aleksander	Świętochowski.	Biografia, 
dz. cyt., t. 2, s. 442). Znając ówczesny sposób datowania urodzin, wkraczanie w 86 rok życia – 
nazywano często ukończeniem tego wieku. Data 1934 przemawia tym bardziej jako rok  rozpoczęcia 
prowadzenia dziennika, że inny (dalszy) zapis jest również datowany na 1934 rok (26  kwietnia).

3 Posługuję się tu formułą Lejeuena. Zob. Ph. Lejeune, Wariacje	 na	 temat	 pewnego	paktu:	
o	autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska, przeł. W. Grajewski i inni, Kraków 2001, rozdz. Pakt 
autobiograficzny, zwłaszcza s. 21–46. Zob. także: M. Czermińska, Autobiograficzny	trójkąt:	świa
dectwo,	wyznanie	i	wyzwanie, dz. cyt. 

4 A. Świętochowski, Okruchy [w:] tegoż, Aforyzmy, wybrała i wstępem opatrzyła M. Brykalska, 
Warszawa 1979, s. 204. Wszystkie cytaty aforyzmów (zarówno z Okruchów, jak i Herezji	i	para
doksów) podawane są z tego wydania. Po cytacie podaję numer strony cytowanej. 
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Świadomość mianowicie polega przede wszystkim na intelekcie, ten zaś na procesie 
fizjologicznym. Jest on bowiem najwyraźniej funkcją mózgu i stąd jest uwarunkowany 
współdziałaniem systemu nerwowego i naczyniowego; ściślej, to przez karmiony, 
ożywiany i ustawicznie pobudzany od serca mózg, przez jego misterną i tajemniczą 
strukturę – którą opisuje anatomia, lecz której nie rozumie fizjologia – urzeczywist-
nia się fenomen obiektywnego świata i mechanizm naszego myślenia5.
Umierając, trzeba odrzucić swą indywidualność niczym starą odzież i radować się 
nową i lepszą, którą się teraz – po otrzymanym pouczeniu – w zamian przyjmuje6.

Karty dziennika Świętochowskiego definitywnie jednak nie określają, co się 
z dzieje z myśleniem o śmierci i tym, co dzieje się wtedy z samym człowiekiem. 
Brakuje odwołań, zapisów, choć sama świadomość śmierci czy końca jest ważna 
i nośna w jego zapisach – zarówno w aforyzmach, jak i w rękopisach listów do 
Janiny Bemówny. Listy Świętochowskiego do córki Gustawa Bema prezentują  często 
katalog schorzeń autora, na podstawie którego można wręcz obliczyć, kiedy i jak 
intensywnie Świętochowski choruje – to na wątrobę, to na płuca, jak często miewa 
ataki duszności. Jego dziennik należy czytać z uwzględnieniem tej epistolograficz-
nej perspektywy. 

Starzenie się Świętochowskiego i związane z tym nieuchronne odchodzenie to 
proces świadomy, ale duch stoickiego i epikurejskiego pogodzenia patronujący mędr-
cowi, ulega czasem deformacji. Oczywiste wydaje się to, że perspektywa bliskości 
śmierci przygniata i napawa smutkiem, a przez to wpływa na zapis tożsamości pod-
miotu. Ważne jest jednak, że doczesne życie (to właśnie zapisywane) Święto chowski 
określa już jako pośmiertne, pisząc o „pozgonnych myślach”, a przestrzeń grobu 
okazuje się wręcz stygmatem dotychczasowej egzystencji. Przy czym istnieje jednak 
w świadomości autora idea trwania myśli, pośmiertnego ducha myślenia, idei myśli 
pośmiertnej. Przestrzeń myśli (na wzór greckich filozofów) jest tu domeną ducha 
i działania nawet po śmierci. Jakże dalekie to od materialistycznych prognoz, jakże 
dalekie od rozpoznań Fryderyka Alberta Langego, którego I tom Historii	 filozofii	
materialistycznej Świętochowski przetłumaczył. Dziennikowy zapis służy ostatniej 
chwili uchwycenia strzępów myśli i skrawków jeszcze żywego „teraz”. Potwierdze-
niem celowości pisania dziennika jest uzupełnienie przez starca na pięć lat przed 
śmiercią (w 1934 roku) własnoręcznego testamentu. Świętochowski w dzienniku 
z przerażeniem pyta o perspektywę „po starości”, a co za tym idzie – „po śmierci”. 
Już od początku drogi twórczej, od cyklu Dumań	pyta przecież o przyczynę, o począ-
tek i koniec. W dzienniku zapisuje:

21 III 1938 Długi czas nic w tej książeczce nie pisałem. Resztę sił musiałem zuży-
wać w pisanie artykułów, do których skłoniła mnie chęć zabrania głosu w sprawach 
poważnych, ale także potrzeba zarobku. Mieszkamy już w domku Maryli – ładny, miły, 
wygodny, ale potrzebuje jeszcze dużo dodatkowych wkładów – rzosłanie  [posłanie ? 

5 A. Schopenhauer, Metafizyka	życia	i	śmierci, tłum. J. Marzęcki (tytuł oryginału Parerga und 
Paralipomena), Łódź 1995, s. 26. 

6 Tamże, s. 34. 
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zasłanie ? – D.M.O.], zadrzewienie [? – D.M.O.] kwietniki itd. Staram się, ile mogę 
mojej biedaczce dopomóc jakimś zasiłkiem pieniężnym. Zaranie [? – D.M.O.] moje 
szybko się wyczerpuje. Trwam [opuszczono wyraz nieczytelny – D.M.O.], czuję 
zbliżanie się końca. […] Oczekiwanie w [? – D.M.O.] mieszkalnego [? nieodzow-
nego ? – D.M.O.] nicości lalgo [? – D.M.O.] spełnienia wyroku naturę przygniata 
wszystkie myśli, które ciągle przebywają w grobie i w przyszłości pozgonnej. Jakie 
to ciężkie, jakie okropne życie smutkiem! (16)

Z zapisów w księgach parafialnych w Sońsku wiadomo, że Świętochowski na 
łożu śmierci przyjął sakramenty. W Raptularzu	Księgi	Zmarłych z roku 1938 parafii 
Sońsk (nr 23) widnieje napis: „iam in extremis” (sacra menta suspecta)7. Trudno 
orzec, czy była to jego decyzja czy może zaprzyjaźnionego z nim księdza, który 
w porozumieniu z Marią Świętochowską (już żoną Aleksandra) dokonał ostatecznego 
namaszczenia. W Raptularzu	Księgi	Zmarłych jako przyczynę śmierci podano „uwiąd 
starczy” (morbus	ultimus)8. W zapiskach dziennika nie pojawia się bowiem deklara-
tywna perspektywa człowieka wierzącego, tym bardziej praktykującego katolika. 

Diariuszową przestrzeń starości w zapisie Świętochowskiego wyznacza soma-
tyczność przenikająca dziennik i listy (tu szczególnie nadobecność choroby jest 
widoczna: liczne zapalenia płuc, choroby dróg oddechowych, które skrupulatnie 
odnotowują zapiski w listach, najczęściej do Bemówny). Rękopisy tych listów wręcz 
pulsują od epikryz chorobowych, które zapisuje Świętochowski przez prawie pół 
życia. Cierpienie wszak jest nieodłączne w doświadczaniu starości i warunkuje 
zapis. Staje się więc diagnozą i sposobem ujmowania siebie. Diarysta pisze w liście 
o cykliczności chorobowej i ciągłym nawracaniu różnych dolegliwości. 27 lutego 
1920 roku zapisuje: „Ledwie wylazłem z jednego zaziębienia, wpadłem w drugie” 
(B). Na kartce pocztowej z Bouley Bay (Jersey, 25 maja) pisze:

Kochana Janino. Przyjechałem tu przez Francję z Wiesbadenu strasznie zmęczony, 
z nadzieją, że morze [opuszczono wyraz nieczytelny – wykuruje? – D.M.O.] mi płuca 
i ulży w duszności. (B)

26 lipca 1910 roku donosi o odnowieniu się po jedenastu latach „ataków wątrobia-
nych” (B), 30 grudnia 1917 roku z Gołotczyzny pisze na kartce pocztowej o przejściu 
„choroby płucnej, która (…) w łóżku trzyma” (B), 24 grudnia 1929 roku z Gołot-
czyzny o warunkach zdrowotnych pobytu na wsi, które uniemożliwiają wychodze-
nie z domu: 

Jak na 81-letniego grzyba mam się dobrze, nie jestem uwięziony, nie leżę w łóżku 
i piszę mój pamiętnik. Wiele z względnego zdrowia zawdzięczam Maryli, która ota-
cza mnie nadzwyczajną troskliwością. (B)

7 Z	księgi	Zgonów	Rzym.Kat.	Parafii	Sońsk, obecnie znajdującej się w Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Sońsku, z roku 1938, karta 79, nr aktu 23 (odpis aktu zgonu). Skorzystanie z tego dokumentu 
zawdzięczam uprzejmości ks. proboszcza parafii Sońsk – Andrzeja Fabisiaka. 

8 Tamże. 
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18 marca 1930 z Gołotczyzny donosi o ostrych napadach bólów krzyża: 

Ja, chociaż z trudem, noszę swoje ciało po świeżem powietrzu, a w pokoju o tyle 
czuję się – jak mówi Natansanowa – „młodszym”, że wykończyłem mój Pamiętnik 
(250 kart rękopisu!) i zabieram się do ostatniego oszlifowania innej, prawie goto-
wej roboty. (B)

Świętochowski w zapisie listowym liczy swój czas od choroby do choroby, ta 
bowiem staje się determinantą codzienności i jednocześnie swoistym wyznacznikiem 
doświadczenia. Rozmaite przypadłości wyznaczają tryb pracy i stają się jedynymi 
granicami działania, miernikami rytmu dnia. Zaburzają rytm codzienności i unie-
możliwiają funkcjonowanie. Jednak Świętochowski, mimo że nie może pogodzić 
się do końca ze swoim stanem zdrowia, w którym nie widzi perspektywy obejrzenia 
„innej” rzeczywistości, mimo nadobecności swoistego „dyskursu chorobowego”, nie 
demonizuje choroby, pisze o niej zwyczajnie, bez przesady i nadmiernego patosu, nie 
jest hipochondrykiem, nie użala się nad sobą. 27 lutego 1921 z Krzewni notuje:

Przede wszystkiem jestem ciągle albo przed chorobą, albo w chorobie, albo po choro-
bie. Cały Listopad i pół Grudnia leżałem, do połowy Stycznia reperowałem się teraz 
znowu, jeśli nie leżę, to skutkiem kaszlu muszę siedzieć w domu. Nie pozwala mi 
to wiecznie zajmować się dłuższym ciągiem, przerywa pracę nad historią chłopów 
i skazuje na gorzko-kwaśną i dokuczliwą nudę. Stan ten jest nie tylko wytworem 
obecnych warunków życia, ale także wyczerpania się moich sił. (B; zapis miesięcy 
w oryginale wielką literą – D.M.O.)

Warto w tym kontekście przywołać Nietzscheańskie rozpoznanie choroby i wyni-
kającej z niej bezczynności, ujawniające właśnie zmianę perspektywy poznawczej 
(o której Świętochowski – zapewne świadom, nie wspomina). W Ludzkim,	 arcy
ludzkim Nietzsche pisze: 

Człowiek, którego choroba trzyma w łóżku, odkrywa niekiedy, że zwykle jest chory 
na swój urząd, interesy lub swoje towarzystwo i że przez to porzucił wszelki namysł 
nad sobą: taką mądrość wyciąga z bezczynności, do której zmusza go choroba9.

Co charakterystyczne – Świętochowski w liście do Bemówny (na osiem lat 
przed śmiercią) ze spokojem mówi o przeczuciu śmierci, jest pogodzony z tym sta-
nem, mimo „pięciotygodniowej pokuty w łóżku”, o której pisze 11 grudnia 1930 
z Gołotczyzny. Bycie na krawędzi i nieuniknione zbliżanie ku końcowi – determi-
nują w dużej mierze zapis oraz pokazują, że świadomość „ogromu” (celowo transpo-
nuję tu tę kategorię Nietzscheańską) hiperbolizuje sama retoryka listu (jest to jedyny 
przypadek takiego zwrotu). Sam moment śmierci porównywany jest do „obalenia” 
pomnika, postumentu. A praca twórcza (niemal tytaniczna, skoro w liście tak skru-
pulatnie oblicza Świętochowski liczbę stron), ma być kompensacją, ucieczką przed 
świadomością „nieuniknionej konieczności”:

9 F. Nietzsche, Ludzkie,	arcyludzkie, przeł. K. Drzewiecki, oprac. R. Mitoraj, posł. P. Pieniążek, 
Kraków 2003, s. 175, § 289. 
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chodzę i wychodzę, zmieniając kilkakrotnie ubranie w ciągu dnia, ażeby się nie 
zaziębić. Naturalną rzeczy koleją krawędź, po której chodzę nad przepaścią, zwęża 
się ciągle, dopóki tak się nie zwęzi, że trzeba będzie runąć * [gwiazdka w oryginal-
nym zapisie Świętochowskiego, odnosi się do końca listu, gdzie autor dopisuje: „Nie 
wspomnij o tem Maryli.” – dop. mój – D.M.O.]. Jestem już tak oswojony z tą nie-
uniknioną koniecznością, że oczekuję jej spokojnie. Tymczasem nie przestaję pisać, 
ale już tylko dla biurka i spuścizny. (B)

Samej refleksji nad starością w dzienniku Świętochowskiego jest niewiele. Ale 
sposób zapisu, charakter pisma, świadomość zbliżającego się końca pozwalają rozpoz-
nać ten tekst jako diariuszową przestrzeń starości w poszukiwaniu formy poradzenia 
sobie z doświadczeniem odchodzenia i własną somatycznością. Świętochowski nie 
chce jednak ujawnić swojego wizerunku – starca. Raczej określa go okazjonalnie, 
wyraźniej zaznacza go w listach do najbliższych przyjaciół. W Dzienniku 22 marca 
1938 roku zapisuje:

Biedna moja Dziebunia jest zmęczona chorobą moją i mojem chrydzeniem [? – wyraz 
nieczytelny – D.M.O.] się. Nie chce ona o moim bliskim zgonie myśleć, odsuwa go 
daleko nie [tutaj przerwa długa w wersie – dop. mój – D.M.O.] złudzeniem, bo to 
jej sprawia ulgę a mnie boleść, gdy pomyślę o jej rozważaniu. Ach te codzienne 
myśli pozgonne!
Jak one mnie strasznie męczą! (17)

Dojmująca somatyczność starości i świadomość choroby równocześnie, która 
wyniszcza i uniemożliwia widzenie siebie (choć pokazuje właśnie konstytutywną 
cechę istnienia starca) równoległym torem daje o sobie znać w Herezjach	i	para
doksach oraz w Okruchach:

Natura jest zwykle okrutna, ale niekiedy miłosierna: starcom nie mogącym używać 
życia obrzydza je. (Herezje	i	paradoksy, 183)
Byłoby to dość przyjemnym, gdyby śmierć była tylko zdjęciem i złożeniem do grobu 
starego i zniszczonego ubrania ducha, który albo pozostanie nagim, albo mu bóg czy 
natura sprawi nowy strój wcielenia. (Okruchy, 204)

Głównym wyznacznikiem starości dla autora Dziennika	 bezładnych	myśli jest 
choroba. Świętochowski, podobnie jak Nietzsche, jest świadomy tego, że choroba 
przewartościowuje, tylko że u Świętochowskiego nie następuje transgresja świado-
mości i formuła wycofania na skutek choroby10. Oczywiście (jak autor Woli	mocy) 
rozumie zmianę perspektywy i nowego widzenia rzeczywistości, nowej projekcji 

10 Choroby Nietzschego nie należy chyba jednak definitywnie i jednoznacznie określać jako 
szaleństwa. Uważam to za nadużycie interpretacyjne, choć Franz Overbeck w swych zapiskach 
poświęconych Nietzschemu bezpośrednio pisze o szaleństwie przyjaciela. Zob. F. Overbeck, Nie
tzsche.	Zapiski	przyjaciela, przekł. i oprac. T. Zatorski, Warszawa 2008. Zob. także listy Nietzschego 
przesiąknięte dyskursem chorobowym: F. Nietzsche, Listy, wybrał, przeł. i przedm. opatrzył B. Baran, 
Warszawa 2007 (zwł. strony: 209–210, 253–255, 267–268, 278–280, 281–283, 291–293, 315, 317, 
327–328, 350–352, 370–371). 
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świadomości i autodefinicji. Nietzsche w Ludzkim,	arcyludzkim tak pisze o przew-
rotnej uciesze starości: 

Myśliciel, i tak samo artysta, który swoje lepsze ja w dziełach swoich ukrył, odczuwa 
prawie złośliwą radość, widząc, jak czas powolnie kruszy i rujnuje jego ciało i ducha, 
jak gdyby ze swego kąta patrzył na złodzieja dobierającego się do jego skarbca, pod-
czas gdy on wie, że skarbiec jest pusty i wszystkie skarby wyniesione11. 

Jednak podstawową różnicą w myśleniu autora Jutrzenki jest aprobatywny sto-
sunek do samobójstwa, ujawniony w paragrafie osiemdziesiątym (Starzec	i	śmierć) 
Ludzkiego,	 arcyludzkiego, w którym to pisze o samobójstwie jako o „postępku 
zupełnie naturalnym i prostym, który jako zwycięstwo rozumu słusznie powinien 
wzbudzać szacunek: i wzbudzał go też w owych czasach, gdy koryfeusze filozofii 
greckiej i najdzielniejsi patrioci rzymscy zwykli byli umierać śmiercią samobój-
czą”12. Także Schopenhauer w eseju O	samobójstwie z Metafizyki	życia	 i	śmierci, 
pisze, że już stoicy odnajdywali pochwałę samobójstwa jako szlachetnego i boha-
terskiego postępku (co widać u Seneki)13. Gilles Deleuze z kolei twierdzi, że Nie-
tzsche nie uważa choroby za wydarzenie zewnętrzne pobudzające ciało-przedmiot, 
mózg-przedmiot: 

W chorobie widzi raczej pewien punkt widzenia	na zdrowie, a w zdrowiu pewien 
punkt	widzenia na chorobę. […] Choroba nie jest pobudką dla myślącego podmiotu, 
tym bardziej nie jest przedmiotem dla myśli: stanowi raczej tajemną intersubiektyw-
ność w łonie samego indywiduum. Choroba jako ocena zdrowia, momenty zdrowia 
jako ocena choroby – na tym polega „odwrócenie”, „przestawienie	 perspektyw”, 
w czym Nietzsche widzi istotę swej metody i swego powołania do dokonania prze-
miany wartości14. 

Dla Świętochowskiego (i myślę, że dla Nietzschego również – mimo rozpoznań 
Deleuze’a) – choroba jest pobudką dla myślącego podmiotu, jest pobudką do zmiany 
oglądu rzeczywistości, mimo interioryzacyjności i intersubiektywności doświadcze-
nia, mimo ciągłej zmiany perspektywy oglądu. Wedle Gilles’a Deleuze’a, u Nietz-
schego zdrowie i choroba, geniusz i zwyczajność, słowem – wszystko (na zasadzie 
binarnego przeciwieństwa) – okazuje się maską: 

Zdrowie jest pierwszą maską dla geniuszu; cierpienia – drugą maską, zarazem dla 
geniuszu i dla zdrowia. Nietzsche nie wierzy w jedność Jaźni i jej nie odczuwa. 
Subtelne stosunki mocy i oceny między różnymi „jaźniami”, które się ukrywają, 
które jednak wyrażają również siły o innej naturze, siły życia, siły myśli – taka jest 
koncepcja Nietzschego, jego sposób życia. Wagnera, Schopenhauera, a nawet Paula 
Rée Nietzsche przeżywał jako własne maski. Po roku 1890 niektórzy z jego przy-
jaciół (Overbeck, Gast) zaczynają uważać, że jego ostatnią maską jest szaleństwo. 

11 F. Nietzsche, Ludzkie,	arcyludzkie, dz. cyt., s. 129, § 209.
12 Tamże, s. 61, § 80.
13 A. Schopenhauer, Metafizyka	życia	i	śmierci, dz. cyt., s. 75. 
14 Por. G. Deleuze, Nietzsche, przeł. B. Banasiak, Warszawa 2000, s. 15.
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[…] W rzeczywistości nie jest ono maską, ale tylko dlatego, że wskazuje moment 
w którym maski, przestając komunikować i przemieszczać się, stapiają się i zasty-
gają w śmierci15.

Karl Jaspers także zauważa, że dla Nietzschego ostateczną prawdą jest śmierć, 
a „symbolem tego jest Zaratustra; obwieszczenie bowiem najwyższej prawdy, 
spełnienie istoty, los konieczności wzięte razem przynoszą Zaratustrze z g u b ę”16. 
Prawda Nietzschego, wedle Jaspersa, nie zawiera się w żadnej teorii ani w żadnym 
utrwalonym ideale, 

przyciąga swym powabem bardziej szczerze i niewątpliwie, gdy minęło początkowe 
zauroczenie, wszelkie zdziwienie poszczególnymi zdaniami. Nietzsche nie tylko jest 
źródłem nowych treści myśli, twórcą nowego języka, lecz także wydarzeniem dzięki 
całości swego życia i myślenia. Znaczenie Nietzschego, wykraczające poza znaczenie 
wszystkich zasadniczych myśli, nie wyczerpujące się w wyrazie kryzysu współ czesnej 
epoki, zdoła określić pod względem historiozoficznym tylko ktoś, kto uwierzył w tre-
ści wszechogarniającej historiozofii, obejmującej spojrzeniem ludzkość17.

Jakże bliskie to refleksji Świętochowskiego – i przez świadomość ostateczności 
oraz śmierci jako warunkujących doświadczeń i przez to, że właśnie owa „prawda” 
śmierci w swej oczywistości jest dopełnieniem poszukiwań sensu, prawda śmierci 
jako ostateczny i jedyny język zapisu siebie, także jako prawda tej poznawczej ostat-
niej perspektywy. Zapis Świętochowskiego, choć mocno przesycony świadomością 
choroby, noszący ślady naznaczenia i zdeterminowania przez ciało, nie jest poddany 
jedynie refleksji na temat somatyczności, starzenia i starości. Starzenie się (jako pro-
ces) i starość (jako stan przynależny człowiekowi) to dla Świętochowskiego przede 
wszystkim możliwość konstruktywnego myślenia, dojrzałości myślowej, zbierania 
myśli (dzięki wędrówce dosłownej i intelektualnej). Starość ma zatem status pod-
miototwórczej intelektualności. Starzenie zaś to rozpoznawanie własnej  kondycji, 
proces równoczesnego zaniku cielesności, pogłębiania się jej ułomności oraz konstru-
owania i dojrzewania myśli. 

Myśl jest dla Świętochowskiego konstruktem pewnym, gwarantującym trwałość 
i istotę człowieka; na zasadzie palimpsestowego budowania i dialogowego współtwo-
rzenia stanowi nośnik znaczeń i fundament rozwoju świadomości. Myśl (która poja-
wia się w tytule dziennika i w podtytule zbiorku aforyzmów – jako dopowiedzenie 
– Dziennik	bezładnych	myśli	i	Herezje	i	paradoksy.	Pamiętnik	mojej	myśli) okazuje 
się wreszcie esencją świadomości, tożsamości ludzkiej, ale też strukturą objawiającą 
nieoczekiwane. Kartezjańska podbudowa, nieakademickiego wszak systemu filozo-
ficznego Świętochowskiego, w aforystycznej tkance tekstu w kontekście jego biografii 
potwierdza tylko wagę i istotę procesu myślenia jako wyróżnika sensotwórczego. 

15 Tamże, s. 16. 
16 Por. K. Jaspers, Nietzsche.	Wprowadzenie	do	rozumienia	jego	filozofii, przeł. D. Stroińska, 

Warszawa 1997, s. 181. 
17 Tamże, s. 297. Jaspers pisze również, że „Nietzsche wyraża pradawne odczucie znikomości	

człowieka	wobec	wszechświata” (s. 104).
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Myśl jest formułą spajającą, formułą ciągłości18, najtrudniejszym zadaniem dla 
człowieka jest bowiem poradzić sobie z samym sobą, pogodzić się ze sobą, opisać 
siebie, pomyśleć siebie. Świętochowski wydaje się pogodzony z perspektywą śmierci, 
na pewno pogodzony jest z perspektywą starości, choć odnotowuje także, że chciałby 
doświadczyć śmierci. Śmierć myśli jest w jego mniemaniu śmiercią człowieka. Jakże 
bliskie to diagnozie Epikura (patrona rozpoznań Świętochowskiego), który przecież 
mówi, że śmierć jest tylko wtedy, gdy ja jestem19. Już w 1887 roku Świętochowski 
zapisuje ważną z tej perspektywy uwagę, niepozbawioną ironii i gry z odbiorcą:

Najwięksi – według Renana – umierają na krzyżu. Byłaby to smutna kolej świata, 
gdyby ukrzyżowani nie zmartwychwstawali. Nauka, za którą śmierć ponieśli, prędzej 
lub później odwala kamień grobowy, zmazuje ze swego czoła piętno klątwy, ukazuje 
się ludziom czysta, promienna, skrzydlata i zyskuje wyznawców20.

26 kwietnia 1934 roku schorowany Świętochowski w dzienniku próbuje zano-
tować swoją sytuację chorobową:

Coraz bardziej słabnę, zwiększa się duszność. Nie wiem, czy to już ostatnie drgnienia 
mojego życia, czy raz jeszcze się przedłuży w tej niemocy. Ile razy ona się zwięk-
sza, zdaje mi się, że już przyszła ostatnia chwila. Jestem na śmierć przygotowany, 
ale strasznie mnie męczy to wyczekiwanie. (12)

Ale za chwilę, w kolejnym akapicie, obok, niemalże – równolegle i jednym tchem, 
choć już w maju – poczyni zapis o honorarium za Genealogię	teraźniejszości. 

Podmiotowość i tożsamość starca, mimo lakonicznego zapisu, raczej zdawko-
wej informacji – określa doświadczenie ciała i wyznacza przestrzeń starości, której 
domeną właściwą jest myślenie (a także jako oczywistość – zabezpieczenie bytu 
materialnego po jego śmierci Marii). 

W zapisie tym obecność konstytutywnych kategorii pamięci i czasu pojawia się na 
zasadzie notacji daty. Przypomnienie zaś odgrywa tu marginalną rolę. Czas okazuje 
się nieubłaganie ciągnącym się i niekończącym procesem „trwania”. Z aforyzmów 
(pisanych praktycznie równolegle, dlatego celowo przywołuję te teksty) wiadomo zaś, 
że czas to proces przynależący kształtowaniu i konstruowaniu myśli, proces walki 
o słowo i ze słowem. Świętochowski, który przecież nigdy nie uprawiał poezji, taką 
wagę przykłada do słowa i jego potencji, bierze odpowiedzialność za słowo21. 

18 O kategorii ciągłości i nieciągłości pisze Ludmiła Zając. Por. tejże, Psychologiczna	sytuacja	
człowieka	starszego	oraz	jej	determinanty	[w:] Starość	i	osobowość. Praca zbiorowa pod red. K. Obu-
chowskiego, Bydgoszcz 2002, s. 53, 57. 

19 Zwraca na to uwagę także autorka tekstu Psychiczne	wymiary	starości.	Por. K. Kozikowska-
 -Koppel, Psychiczne	wymiary	starości [w:] Starość.	Wybór materiałów z VII Konferencji Pracow-
ników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ, pod red. A. Nawareckiego 
i A. Dziadka, Katowice 1995, s. 139.

20 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], „Prawda” 1887, nr 15. Cyt. za: Lv, t. 1, s. 616. 
21 Celowo przywołuję tu ten wczesny kontekst rozpoznań. Przecież już w płomiennym począt-

kowym manifeście My i wy – postuluje, by słowo nie straciło znaczenia, podobnie, jak Wiślicki 
w felietonie Groch	 na	 ścianę, piszący o konwencjonalizacji słowa poetyckiego, kliszowatym 
 charakterze fraz i formuł, owych „aberracjach” i „elukubracjach”. Zob. A. Wiślicki, Groch	na	ścianę 
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W języku starości u Świętochowskiego istotną rolę pełnią także przemilczenia 
i niedopowiedzenia. Zapomnienie czy pospieszne odnotowanie czegoś stają się zja-
wiskami określającymi podmiotowość starca. Przecież w tym dzienniku pozostaje 
wiele niezapisanych zdarzeń, a formuła niedokończenia, niezapisania myśli staje się 
też nadrzędną kategorią porządkującą struktury narracyjne warstwy tekstu, okazu-
jąc się katalogiem przypadkowych dygresji, skojarzeniowych ciągów myśli, właśnie 
bezładnie niesegregowanych, tylko zapisywanych, bez uporządkowania. W defi-
nicję starości w rozpoznaniu Świętochowskiego wpisany jest bowiem brak. Zapis 
nie jest jednak formą kompensacji owego braku. W tekście Świętochowskiego ów 
brak dotyczy w dużej mierze strony technicznej zapisu. Jeśli wziąć pod uwagę sam 
sposób zapisywania siebie, to rękopis ten świetnie odsłania właśnie brulionowy, 
szufladowy charakter. Ponadto widać, że struktura zapisu „owych myśli” niejako 
zostaje upodrzędniona. Słowu (myśli) brak już wprawnej ręki, dziarskiej i prężnej. 
Myśl niejako wymyka się formie zapisu. Tu ręka nie nadąża już za myślą.

Sprawność umysłową i świadomość zachowuje jednak Świętochowski do końca, 
zapisuje swoją wolę i zmienia „testament własnoręczny”. 28 lutego 1938 roku 
z Gołotczyzny w pełni świadomy pisze jeszcze ostatnią kartkę do Janiny Bemówny22, 
dziękując za pamięć i życzenia, prosi o odwiedziny „chorego i półociemniałego 
w Gołotczyźnie”. Nie wstydzi się własnej starości. Proces starzenia się (tu: zanikania, 
karlenia) przekłada się oczywiście na proces dyskursywizacji myśli, ale uobecnia się 
w graficznym charakterze jej zapisu. Litery stają się coraz bardziej koślawe, chcia-
łoby się rzec – ułomne, niewyraźne, czasami całe frazy pisane są jakby bez odrywa-
nia ręki. Adam Dziadek w Starości	rytmu,	rytmie	starości, analizując zapisy rękopi-
sów Iwaszkiewicza, zwraca uwagę na sens rytmu – periodyczności, która umieszcza 
go w czasie i strukturze, umieszcza w przestrzeni oraz na rytm własny, na relacje 
między rytmem a ciałem. Badacz opisuje rytm wypowiedzi (specyficzny dla pod-
miotu zapisującego), figury ciała opisujące rytm starości: przedłużenia, wyliczenia 
w lirykach Iwaszkiewicza, a także niedbałość, nieciągłość, efekt działania cielesnego 
rytmu starości: zgrzytliwego i nierównego. Pośpieszność, zapominanie, skrócenia 
określają bowiem, zdaniem Adama Dziadka, znaczeniowość tekstu23. Owe przyspie-
szenia, spazmatyczność, pulsacyjność widać również w zapisie Świętochowskiego. 
To zapis lakoniczny, zdawkowy, skoncentrowany na doświadczeniu siebie.

[w:] Programy	i	dyskusje literackie	okresu	pozytywizmu, oprac. J. Kulczycka-Saloni, Wrocław 1985, 
s. 16–17. W tym kontekście warto też przywołać stanowisko Ehrenfeuchta, który w odczycie O praw
dzie	w	literaturze	wskazuje w implikatorycznej strukturze wywodu na myśl jako istotę ducha ludz-
kiego. Zob. F. Ehrenfeucht, O	prawdzie	w	literaturze [w:] Programy	i	dyskusje…, dz. cyt., s. 102. 
Orzeszkowa zaś w Listach	 o	 literaturze pisze o urnie poezji ówczesnej. E. Orzeszkowa, Listy 
o	literaturze [w:] Programy	i	dyskusje…, dz. cyt., s. 125. Prozaicy i felietoniści-publicyści rozumieją 
potrzebę słowa, dalekiego od sztampy i karykatury, wytartego znaczenia i banalizacji metafory 
(i to przecież nie z powodu mowy ezopowej struktury językowe ulegały ubożeniu, choć świadomość 
tej dwusemantyzacji miał każdy z wymienionym twórców, ale właśnie z powodu konwencjonali-
zacji i karkołomnego użycia słowa poetyckiego, słowa sprawczego, które przestało znaczyć). 

22 Na kopercie kartki w Archiwum PAN widnieje kaligraficzny napis: „Ostatnia kartka w życiu 
napisana przez A. Świętochowskiego”. 

23 Por. A. Dziadek, Starość	rytmu,	rytm	starości [w:]	Starość, dz. cyt., s. 15–19.
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Świętochowski-diarysta wybiera również w dzienniku figurę mędrca-filozofa. 
Choć świadomy jest nienaturalnego (wedle otoczenia) związku z Marią, niejako sam 
przed sobą (jeśli nawet imperatyw obronny i ochronny odgrywa tu główną rolę) tłu-
maczy się z tego wyboru. Troska o Marię jest wpisana w rytm dziennika, a zapis 
starca organizuje się często wokół codziennych (mało atrakcyjnych, ale koniecz-
nych zdarzeń, które pochłaniają wiele czasu): 

4 II Dziebunia jeździła do Ciechanowa.
Po [grudne ? – opuszczono wyraz nieczytelny – D.M.O.] bardzo się starała. „Prosto 
z mostu” przysłało mi 100 zł. Oddałem Dziebuni, bo mi [nie ? – wyraz nieczytelny 
– D.M.O.] nasza [nam ? – wyraz nieczytelny – D.M.O.] [porznur ? – opuszczono 
wyraz nieczytelny – D.M.O.] się z nią, oddając jej wszystkie pieniądze, nie zacho-
wuję przy sobie ani grosza.  
III Dziebuni potrzebna jest burka do częstych wyjazdów. Sądziłem, że będzie można 
dostać [herbaty ? – opuszczono wyraz nieczytelny – D.M.O.] fabryka ta zniszczona 
przez [opuszczono wyraz nieczytelny – D.M.O.]. Daremnie szukaliśmy podobnego mate-
riału w rozmaitych miarkach – nie ma. Ostatecznie Dziebunia kupiła materiał w Cie-
chanowie i kazała burkę zrobić. Jak raz droga Dziebunia cieszy się z tego sprawunku! 
Tak mało ma przyjemności, to też [zapis w oryginale – D.M.O.] kupiła [? – D.M.O.], 
nawet najmniejsza sprawia jej wielką radość.
[opuszczono nieczytelny zapis, prawdopodobnie data – D.M.O.] Sprzedajemy słomę 
z Krzewni i pieniądze przeznaczamy [? – D.M.O.] dla biednych. Jest ich wiele 
[? – D.M.O.] dusz zgryzionych straszną nędzą. Dziebunia z całym zapałem swego szla-
chetnego serca ratuje tych biedaków. Obliczyła, że zeszłego roku w gotówce i produktach 
rozdała 500 zł. W tym roku będzie miała więcej pieniędzy ze słomy. Jest ona bladziutka 
ciągle osłabiona teraz ją leczę sokiem z pomarańcz. Wypija codziennie 6–7. (10–12)

Lipiec Dziebunia narzeka na jakieś bóle.. moje siły opadają szybko. Są chwile w któ-
rych zdaje mi się, że nadeszła ostatnia godzina. Gdy to [? – wyraz nieczytelny – 
D.M.O.] [„mojej”– skreślony wyraz – D.M.O.] minie, pozostanie mi jednak myśl: a jed-
nak przyjdzie niedługo taki atak, który nie minie. Ta myśl strasznie męczy. (14)

W 1937 roku (zapis z 13 czerwca) jednozdaniowym lakonicznym usprawiedli-
wieniem przed sobą, ale i przed zaprojektowanym potencjalnie czytelnikiem jego 
dziennika (na wypadek posądzenia o leniwość myśli?) rozpoczyna notatkę:

13 czerwca [podkreślenie linią falistą daty – dop. mój – D.M.O.] Przerwałem spisy-
wanie tego dziennika skutkiem marnego osłabienia. (14)

Ale dalej tok zapisywania dotyczy przedsięwzięć Marii i jej działalności w kole 
kooperatywistek, chciałoby się rzec – tok narracji właściwej:

Dziś Dziebunia pojechała z kołem koperatystek [? kooperatystek ? – D.M.O.] do Gąso-
cina na obchód dnia spółdzielczości. Jest bardzo zajęta tym swoim nowym tworem 
[? – D.M.O.]. Przybrała wraz z towarzyszkami głowę białą chusteczką i prowadzi bufet. 
Zgromadziło się tam kilka tysięcy ludzi, zapewne głównie ściągniętych niez wykłą 
w tych obchodach mszą polową. Korzystam z nieobecności Dziebuni i piszę nieco 
zmieniony testament. 
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14 [czerwca 1937 roku – dop. mój – D.M.O.] Dziebunia wszystkie godziny wolne od 
zajęć w naszem gospodarstwie sprząta w swoim domku, gdzie się przypatrzyć, robotna 
lub pracuje. Tak bardzo cieszy się tem swojem orderem, że ciągle o niem mówi, przy 
czem wybucha radosnym śmiechem, klaszcze w dłonie. Wzięła [? – D.M.O.] z domku 
kawałek drzewa, który przed drogą pieściła, chociażby to był zwyczajny mur i poka-
zywała mi jako coś bardzo drogiego. Ja się do łez cieszę jej radością. (14–16)

Dla konstrukcji podmiotu autobiograficznego Świętochowskiego ważne okazuje 
się nie wiwisekcyjne rozpoznawanie „ja” i analizowanie struktury własnej osoby, 
ale chęć zdania relacji, ułatwienia życia Marii po jego śmierci, o której nieuchron-
ności jest przekonany i na którą cały czas czeka. Czekanie na śmierć pogarsza per-
spektywa zawiedzionych nadziei twórczych. To czas lęku nie tylko o siebie, lecz 
także o przyszłość Marii. Dziennik, sprowadzający się do odnotowania najważniej-
szych etapów i kryzysów choroby, pisany jest najczęściej wtedy, kiedy Maria jest 
nieobecna w domu. Ma więc znamiona swoistego zapisu szufladowego, notowa-
nego pod nieobecność, w tajemnicy. Tyle że Świętochowski niczego nie tai i nie 
wypiera. Celowo adresuje swój tekst i widać w nim główną bohaterkę diariuszowej 
przestrzeni uobecnienia. Szufladowość tego zapisu wiąże się z potrzebą szczerego 
ukrycia przed ukochaną zamysłu i celu pisania. 22 marca 1938 roku zanotuje: 

Jestem sam w domu. Maryla pojechała z Wisią do księdza-lekarza, ażeby drzwi 
[? mało prawdopodobne, wyraz nieczytelny – D.M.O.] snu skutki 6 tygodniowej 
[zachowuję zapis oryginału – dop. mój – D.M.O.] kuracji. Rzeczywiście poprawiła 
się. Nie pierwszy to raz fakt zaprzecza mądrości. Zdawałoby się, że człowiek, który 
nie uczył się medycyny, nie może być lekarzem. I oto zdarzają się wypadki przeróżne 
[? wyraz nieczytelny – D.M.O.] W ogóle natura ukryła w ludziach mnóstwo tajem-
nic, które czasem wsłania [wchłania ? widzialne? – D.M.O.] i wycenia [? – D.M.O.] 
się różnimy [? – D.M.O.] (17)

Rzecz charakterystyczna, że Świętochowski tłumaczy wyraziście, choć nieudol-
nie istotę różnicy wieku – nawet przed samym sobą. Podobne zjawisko ma miejs-
 ce w jednym z listów do Marii (z 20 listopada 1923 roku), kiedy prawdopodobnie 
przywołanie dotyczy niestandardowego związku Orzeszkowej z Godlewskim, by 
naświetlić jej tę „oczywistą” perspektywę. 18 stycznia 1934 roku pisze w Dzien
niku	bezładnych	myśli:

Różnica wieku między nami jest przeszło 50 lat. Wprawdzie zdarzały się nawet 
historycznie znane związki tego rodzaju, ale nie ma żadnego dowodu, że były silne, 
trwałe, w każdym razie pozostały nienaturalne zwłaszcza ze strony kobiety. Zrozu-
mieć miłość młodej panienki do 70–80 letniego [zachowuję zapis oryginału – D.M.O.]
starca – [trudno ? – wyraz nieczytelny – dop. mój – D.M.O.]. To też [zachowuję zapis 
oryginału – D.M.O.] pod wpływem tej wątpliwości starałem się zbadać, czy uczucie 
Maryli dla mnie nie jest jej złudzeniem, wdzięcznością lub szacunkiem przerobio-
nym na miłość? Setki spostrzeżeń, badań, rozważań przekonały mnie, że ona istot-
nie i fantastycznie kocha mnie jak kobieta umiłowanego mężczyznę. To kochanie 
posuwała nieraz do ekstazy i nieuleczalnej zazdrości. Zapewne nikt z jej znajomych 
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w to nie wierzył. Prawdopodobnie posądzano ją o obłudę, a nawet delikatnie wyra-
żano wątpliwość, co ją doprowadzało do gniewu. Tłomaczyłem, że nie powinna się 
dziwić, że związek nasz, był rzeczywiście nienaturalny. (6–7)

Przestrzeń starości Świętochowskiego wypełnia świadomość trudnej sytuacji 
ro dzinnej (jeśli wziąć pod uwagę opinie zapisane w listach o najbliższych), która jest 
pozbawiona charakteru scalającego. W zapisie nie można odnaleźć tonu pogodzenia 
i wybaczenia dzieciom i byłej żonie – Wandzie. Brakuje go też w tym dzienniku, 
wręcz przeciwnie – jawi się w nim cięte i przykre ostrze ojcowskiego postanowie-
nia, ostatniej woli. Brakuje też w tym dzienniku znamion (czy wyróżników) ducho-
wości, jeżeli uznać, że duchowość miałaby nawet być formułą „oswajania myśli” 
(ku czemuś lepszemu?). 

W Dzienniku	bezładnych	myśli ludzkie współczucie i troskliwość wobec Marii 
wyznaczają jedyną płaszczyznę rozpoznania siebie i drugiego człowieka. Gdyby 
chcieć również wyznaczyć tu kręgi tematyczne24 silnie odbijające kompleksy i frus-
tracje Świętochowskiego, obok ścieżki finansowej, ekonomicznej, politycznej – 
główny trzon (prócz zapisów poświęconych Marii) dotyczy właśnie skomplikowa-
nych relacji rodzinnych (wydziedziczenia dzieci):

1934, 18 stycznia
Dlaczego ją poślubiłem?25 Ciągle napastowała mnie myśl o tem położeniu, w jakiem 
ona się znajdzie po mojej [poprzedzony wyraz jedną falistą linią jako dopiskiem – 
dop. mój – D.M.O.] śmierci. Wyobrażałem sobie, co się dziać będzie pierwszego 
dnia. Niewątpliwie przyjedzie młodszy mój syn Ryszard. Jest on najlepszy z moich 
dzieci, jedyny, utrzymuję luźne zresztą [dodane, przekreślone zostało „utrzymywa-
łem”, poprawione tym samym ołówkiem – dop. mój – D.M.O.] stosunki. Jest to 
z natury niechluj życiowy i fizyczny, niedbalec, leniwy, lekkomyślny. Cały materiał 
życia przerabia na tandetę. Powierzchownie [opuszczono wyraz nieczytelny – wart? 
żaden? jest? – D.M.O.] [opuszczono wyraz nieczytelny – D.M.O.], wszystko wie 
w formie blagi. Małowtrawny [? Mało wprawny ? – D.M.O.], niezdolny do ciągłej sys-
tematycznej pracy, do obmyślania wykonania jakiegoś planu ciągle gra i  przegry wa. 
Znalazłszy się na jakiemś niebezpiecznem stanowisku szybko je traci  nieróbs twem 

24 Warto w tym kontekście dodać tylko, że starości przynależą – żeby rzec za Tadeuszem 
Sławkiem – swoiste płaszczyzny (kręgi) interpretacyjne. Autor Senilizmu wyznacza ich siedem: 
1. promień/promienieć (powołuje się na Derridę, pojęcie wody, źródła, cieku w dekonstrukcji, 
pojawia się na styku, pomiędzy, na granicy), 2. wysuszenie, byt nieomal bez miejsca, 3. ekonomika/
zysk/strata (tworzenie neologizmów), 4. budzić wesele/podobać się, 5. włosy/zęby, 6. przerażenie, 
7. minął czas dla nas”. Por. tegoż, Senilizm [w:] Starość, dz. cyt., s. 146–156. Podobnie o czynnikach 
określających społeczny status starczego człowieka pisze Georges Minois: fizyczna słabość, starość 
jako wiedza i doświadczenie (wynikające z długiego istnienia), degradacja cech fizycznych 
(jako czynnik estetyczny). Por. tegoż, Historia	starości:	od	antyku	do	renesansu, tłum. K. Marczew-
ska, przedm. J. Delumeau, Warszawa 1995, s. 324–325. Por. także: P. Sztompka, Wiek	uczonych	
a	społeczna	struktura	nauki [w:] Starość	i	młodość	w	nauce, słowo wstępne J. Sławiński, Wrocław 
2001, s. 61–70.

25 Świętochowski poślubił Marię Żydowo 18 września 1932 roku (po trzydziestu pięciu latach 
separacji z żoną Wandą, która w sierpniu 1932 roku zmarła).



304 Rozdział II – Między myślą a życiem. Struktura śladu

i  marnotrawstwem spadając do nędzy, z której stara się wydobyć rozmaitymi kawałami 
[? – D.M.O.] i nałogowem kłamstwem. To kłamstwo rozrasta się w nim do potwor-
nych rozmiarów. Pod brzemieniem długów, obwarowany niezliczonymi pożyczkami, 
których nigdy nie może i nie myśli spłacić, zapewnia, że wszystkie swoje zobo-
wiązania zaspokoił, nikomu nie winien ani grosza. Ciągle, tonąc, ratuje się kłam-
stwem. Ten nałóg tak mu wrósł w duszę, że pobudza go do kłamstwa bez czty [? 
– D.M.O.] i potrzeby. On w ogóle nie umie mówić prawdy. [Г – oryginalny znak, 
dopisek na stronie poprzedniej, na czystej stronie, bo strony zapisywane są tylko na 
awersie D.M.O.; treść dopisku zaznaczam kursywą, dalej treść tekstu dziennika – 
D.M.O.]: Drugim	sposobem	ratowania	się	było	 sprzedawanie.	On	wszystko	zdolny	
był	 sprzedać.	Gdyby	mu	 prawdziwą	 koronę	 cierniową	Chrystusa,	 tegoż	 i	 nią	 [? – 
D.M.O.]	 by	 ją	 sprzedał. Starszy jego brat Aureli jest wyzutym z wszystkich skru-
pułów nikczemnikiem, zdolnym do wszelkiego czynu, który mu zapewnia korzyść. 
Sprzymierzywszy się spółką z matką przeciwko ojcu napadł mnie w mojem miesz-
kaniu i nie- [? – wyraz nieczytelny – D.M.O.] ażeby wymierzał się na mnie zbrodni 
[? – D.M.O.]. Córka, Regina Czajkowska, pod łudzącymi pozorami brutalna egoistka, 
zastraszała [? – D.M.O.] i awanturniąc [? – D.M.O.], bez żadnych [opuszczono wyraz 
nieczytelny – przeciągów ? – D.M.O.] moralnych. Najwybitniejszym jej rysem jest 
gotowość do mówienia impertynencji. 
Być może, że na moje dzieci, przynajmniej na młodszego syna i córkę przelałem część 
nienawiści, jaką miałem do ich matki. A była to nienawiść bezmierna. Uważam się 
sam i uważany jestem za człowieka niezwykle dobrego. Do nikogo nie czuję niena-
wiści, nikomu nie chciałbym szkodzić, tylko jedna istota w całej ludzkości, b. moja 
żona wywoływała we mnie i dziś, chociaż nie żyje, wywołuje furię nienawiści. Nie-
wątpliwie ta odraza [? – wyraz nieczytelny – D.M.O.] musiała [? wzniosła ? – wyraz 
nieczytelny – D.M.O.] mnie [? winę? – wyraz nieczytelny – D.M.O.] rozdzielać [? – 
D.M.O.; według mojego rozeznania – cała fraza brzmi: „odraza musiała mnie” – 
D.M.O.] na uczucia moje do zrodzonych z niej dzieci dla nawet po oddzieleniu [? – 
D.M.O.] tego wpływu jestem przekonany, że są to istoty paskudnego [opuszczono 
wyraz nieczytelny – D.M.O.] gatunku i że nie znalazłszy się po mojej [znowu dodana 
linia falista na górze, przed wyrazem „śmierci” – dop. mój – D.M.O.] śmierci wobec 
Maryli starałyby się ją upokorzyć, sponiewierać i obedrzyć. Uczyniliby to niewątpli-
wie starszy syn i córka. Oto dlaczego się ożeniłem z Marylą, ja 84 letni ona 30 let-
nia [zachowuję tu oryginalny zapis – D.M.O.]. Szło mi o to, ażeby ją zabezpieczyć 
prawnie przeciwko atakowi chamstwa i chciwości. (7–10)

Diariuszowe rozpoznanie starości to świadomość wędrówki ku końcowi (zresztą 
z perspektywy starości, wedle Świętochowskiego, zawsze „ku-”), to diagnozowanie 
własnej kondycji. Podmiotowość starca jest wszak podmiotowością zmierzającą, 
wedle Świętochowskiego, „ku…” rozpadowi, zmierzchowi, ale co najważniejsze – 
zmierzająca w jakimś kierunku, którego definitywnie nie określa i nie diagnozuje, 
bo jest to świadomość ruchu. 

Starość nie jest dla Świętochowskiego, co oczywiste, formułą przejściową, ale 
ostatnim etapem, autor dziennika rozpoznaje krańcowość sytuacji starca, ale nie godzi 
się do końca na nią. Perspektywa zapisu starczego, jako próba zapisania noteso-
wego, lapidarnego, wręcz katalogowego, ujmuje doświadczenie egzystencjalnego 
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 schodzenia (ruchu „ku”). Świętochowski-diarysta jako obserwator, uczestnik, wędro-
wiec – to podmiot wiecznie poszukujący i taki zostaje zapisany w dzienniku. Obser-
wator w ogrodzie, z perspektywy uczestnictwa politycznych miraży, potyczek sana-
cyjnych i partyjnych doświadcza różnorodnych odprysków rzeczywistości i stara 
się na nie reagować (stąd partia w dzienniku dotycząca miażdżącej oceny postaci 
Piłsudskiego), która nawet w intymnym dzienniku uobecnia krytykę Marszałka:

Umarł Piłsudski. Jego wielbiciele i [opuszczono nieczytelny wyraz – służba? – D.M.O.] 
oszaleli w pomysłach ukazania [? – D.M.O.] nam [? – D.M.O.] [opuszczono nieczy-
telny wyraz – D.M.O.]. Ma on być „największym wieszczem” [? – D.M.O.] w naszej 
„historii”, on „wywalczył Polskę swoim mieczem”, on ją „stworzył”. Fuche, Wilson 
[? – D.M.O.], ministrowie francuscy, którzy dali Polsce niepodległość w tem kłam-
stwie zniknęli, największe świństwa naszej historii zgasły wobec tego słońca. To był 
wymowny przykład do czego dojść może fanatyzm ministerstw niewolnictwa władzy 
i zuchwałość spekulacji [? – D.M.O.] politycznej. Nigdy przynajmniej w naszej historii 
nie robiono większego fałszerstwa, niż fałszowanie wielkości Piłsudskiego. Zrobiono 
z niego czło [wyraz niedokończony, raczej: „coś” ? – D.M.O.] nadludzkiego, podczas 
gdy on był zręcznym spiskowcem [opuszczono wyraz nieczytelny – utrzymującym? 
– D.M.O.] zdolność rządzenia państwem. Czereda służalna, która żyła z jego rodziny, 
wmówiła w niego nadludzką wielkość i wreszcie on sam w to uwierzył. (13–14)

Właśnie izolacja i „bycie prowincjonalne” ułatwiają inną perspektywę i diag-
nozę siebie. Świętochowski jest świadomy, że zejście z parnasu i wycofanie są 
jedyną szansą rozwoju, ale też czuje się niechciany, wycofanie okazuje się podskór-
nie maskowaną banicją26. Starość Świętochowskiego to niekwestionowana aktyw-
ność27, nie tylko aktywność myśli, aktywność twórcza, lecz także (czy może w dużej 
mierze) aktywność pomocy innym, kooperatywistyczna, spółdzielcza (ostatni zapis 
przedśmiertny Świętochowskiego dotyczy otrzymania w darze maszyny do pisania, 
którą przeznacza dla Spółdzielni „Wiara” w Gołotczyźnie). To aktywność starcza 
i aktywność starca.

Jednak warto podkreślić, że wzorzec starości Świętochowskiego jest w pewien 
sposób zaburzony, wynika on bowiem z dużej różnicy wieku między nim a uko-
chaną (dla której mógłby być dziadkiem, był przecież starszy od jej matki), przy 
której się zestarzał. Ale tę starość nazwałbym starością wzajemną. Maria ulegała 
bowiem przy nim presji starości, zarazem jednak związek ten powoduje, że Świę-
tochowski na starość odżywa (potwierdzają to rękopisy listów do Marii), ciągle 
pisze o opiece nad Marią, choć paradoksalnie – to ona się nim zajmowała. W listach 

26 Por. A. Błachnio, Pytanie	o	 jakość	życia	w	kontekście	rozważań	nad	naturą	starości [w:] 
Starość	i	osobowość, dz. cyt., s. 13. Autorka pisze o „rozdźwięku między ujmowaniem starości jako 
apogeum	indywidualności	(Garrett, 1990) a faktycznym zbytnio ujednoliconym ujęciem potrzeb, 
oczekiwań i stylu życia osób starych.” (s. 17).

27 O aktywności i bierności ludzi starych zob. artykuł: B. Skrętowicz, M. Wójcik, Ludzie	starsi	
na	rynku	pracy	w	Polsce	–	wybrane	zagadnienia [w:] Starość	i	starzenie	się	jako	doświadczenie	
jednostek	 i	 zbiorowości	 ludzkich.	Praca zbiorowa pod red. J.T. Kowaleskiego i P. Szukalskiego, 
Łódź 2006, s. 20–26. 
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nazywał ją dzieckiem, Dziebunią, ale przede wszystkim udziecinniał i infantylizo-
wał siebie, choć mógł obrać taką strategię diarystyczną. Mimo choroby i starczego 
wieku Świętochowski na nowo odżywa w tym związku. Kiedy zestawi się dwa 
paradygmaty tekstów Świętochowskiego: zapisy dojrzałego filozofa-mędrca z afo-
rystyki, która jest specyficzną refleksją nad kondycją podmiotową oraz zapisy opie-
kuna-starca (w listach z lat dwudziestych i trzydziestych) i w dzienniku – widać nie-
spójność i pęknięcie (a może lepiej niezborność) dyskursów, co z jednej strony jest 
oczywis tością takiego typu refleksji i typu zapisu, ale z drugiej – ujawnia, że Świę-
tochowski – jako diagnosta kultury, relacji międzyludzkich, sposobu komunikacji 
z człowiekiem, sam nie radzi sobie w przestrzeni prywatnej z relacjami z dziećmi, 
a także w związku z Marią, którą traktuje często jak wychowankę. 
Dziennik	bezładnych	myśli w swej strukturze oparty jest na rozpoznaniu i zapi-

saniu fenomenu myśli, który staje się konstrukcją tekstu, dominantą kompozycyjną 
i zwornikiem zapisu, zwornikiem istnienia. Myśl jako niematerialny (choć zapisany) 
ślad zostawiony po sobie jest także konstruktem scalającym i definiującym człowieka 
w ogóle. Świętochowski ma tę świadomość, że myśl – owa post-kartezjuszowska 
figura definicyjności kondycji ludzkiej, czytana w perspektywie schopenhaue rowsko-
-nietzscheańskiej niepewności o podmiot, opisuje i diagnozuje starość poprzez odzy-
skiwanie siebie, odkrywanie siebie, przede wszystkim nieobjawionego. Na starość 
budzi się w Świętochowskim dziecko, miłość, młodość, siła i chęć do działania – 
stąd mógł być i był postrzegany przez otoczenie jako starzec-dziwak. 

Świętochowski nie lęka się jednak o niebyt. Dla niego świadomość niebytu to 
przestrzeń nieistnienia, o której wiele razy pisał w aforyzmach. Można tu zasto-
sować rozpoznanie Kazimierza Obuchowskiego, przywołującego opinię Zygmunta 
Baumana o śmiertelności i nieśmiertelności ludzkiej myśli:

Niebytem, który Zygmunt Bauman w swojej niezwykłej książce o śmierci nieśmier-
telności nazwał «skandalem, ostateczną porażką rozumu» i zauważył paradoks pole-
gający na tym, że właśnie wiedza o własnej śmiertelności stała się powodem powsta-
nia i trwałości kultury28.

Zofia Szarota w tekście „Oral	story”	w	badaniach	gerontologicznych.	Studium	
międzykulturowe	zauważa, że

autobiografie odgrywają w naukach społecznych i humanistycznych rolę poznawczą. 
Ich analiza pozwala wyodrębnić elementy tożsamości indywidualnej, ale i zbiorowej. 
Wychwycić i ustalić wpływ zdarzeń na bilans życia jednostki i zbiorowości29. 

W przypadku Świętochowskiego autobiograficzny zapis staje się migawkową 
(w znaczeniu: wycinkową) interpretacją i reinterpretacją życia, powtarzalnym 
aktem interpretacji, którego głównym mechanizmem jest pamięć. Powoduje to, że 

28 Por. słowo wstępne [w:] Starość	i	osobowość, dz. cyt., s. 9. Por. także Z. Bauman, Śmierć	
i	nieśmiertelność:	o	wielości	strategii	życia, przeł. N. Leśniewski, Warszawa 1998, s. 23.

29 Por. Z. Szarota, „Oral	 story”	w	 badaniach	 gerontologicznych.	 Studium	międzykulturowe 
[w:] Starość	i	starzenie	się	jako	doświadczenie	jednostek	i	zbiorowości	ludzkich, dz. cyt., s. 279. 
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 Świętochowski skazany jest na percepcję selektywną i zapis selektywny. Jest świa-
domy, że starość jest wycofaniem i degradacją, a tę smutną prawdę zapisuje także 
w tkance aforystycznej30. Pisząc pod koniec życia wspomnienia, sygnując się auto-
biograficznie, próbuje (poprzez formułę intymistyki) zapisać własny ślad w swej 
biografii myśli. Za Zdzisławą Mokranowską przypomnieć należy, że „wspomnienie 
(...) to pierwszy sygnał starości i jej przywilej”31.

Kinga Wiśniewska-Roszkowska, autorka Starości	 jako	 zadania, przywołując 
książkę Wiek	 i	 aktywność	 życiowa angielskiej autorki Irene Gore, która zestawia 
sto dwadzieścia trzy nazwiska znanych i zasłużonych ludzi starych, dzieląc ich 
według zawodów i rodzaju działalności, przytacza przykłady wybitnych i znanych 
starców, którzy przekroczyli osiemdziesiąt lat – czterdziestu dwóch spośród nich 
przekroczyło dziewięćdziesiąt lat życia, a czterech – nawet setkę: „Starcy ci umie-
rali w późnym wieku, do końca tworząc rzeczy wspaniałe, niekiedy najlepsze ze 
wszystkich swoich dzieł”32. Do grona takich starców należy niewątpliwie na gruncie 
polskim wpisać Świętochowskiego (umiera w wieku prawie dziewięćdziesięciu lat, 
cały czas świadomy i płodny intelektualnie). Całe życie twórcze Świętochowskiego 
ma stanowić bowiem jakąś formę totalności, poszukiwania totalnej formuły dzieła 
życia, najlepiej cyklicznie (sic!) rozwijającego się. To również „starzec z projek-
tem”33. Od początku był skazany na dojrzałość czy wręcz starczość, kiedy utyski-
wał na warunki ekonomiczne, bytowe, pogarszające się zdrowie. Jednak Święto-
chowski nie wyreżyserował swojej choroby, nie pozował starości, nie zaprojektował 
jej. W przeciwieństwie do swojego patrona duchowego – Woltera (który umiera 
w wieku osiemdziesięciu czterech lat, a co – jak zauważa Janusz Ryba w inspiru-
jącym tekście o autorze Kandyda – jak na współczesne standardy ogromnie dużo34) 
– Świętochowski mimo iż całe życie był dojrzałym, starcem, nie grał chorego i nie 
wykorzystywał choroby jako atutu czy pola manipulacji z ludźmi. 

Diarysta perspektywę starości wiąże z perspektywą śmierci, która okazuje się 
przyszłością myśli i jej trwaniem, progiem egzystencjalnym otwierającym na dia-
log z myślą człowieka, który odchodzi. To nie jest starość wyobrażona, zaprojek-
towana, ale dana i takowa jest zapisywana. Starość jako doświadczenie szczytowe 

30 Współczesna nauka socjologiczno-psychologiczna rozpoznaje fenomen starości jako wyco-
fania. Por. K. Wiśniewska-Roszkowska, Starość	 jako	 zadanie, Warszawa 1989. Autorka pisze: 
„Starość jako wycofanie się, fizyczna i psychiczna degradacja, bezczynność, potrzeba opieki 
i pomocy.” ( s. 6). 

31 Por. Z. Mokranowska, Starzec	bez	metryki	[w:] Starość, dz. cyt., s. 36. Autorka odnosi te 
słowa do Konrada	Wallenroda. 

32 Por. K. Wiśniewska-Roszkowska, dz. cyt., s. 66. 
33 Czerpię to określenie od Ewy Paczoskiej. Por. E. Paczoska, Od	utopii	artystycznej	do	allo

topii, „Obóz” 2006, nr 45–46 (Homo	utopicus,	 terra	utopica.	O	utopii	 i	 jej	 lekturach), pod red. 
E. Paczoskiej i J. Sadowskiego, t. 1, s. 49–64.

34 Por. J. Ryba, Wolter	i	jego	starość [w:] Starość, dz. cyt., s. 69. Autor zwraca uwagę na fizjo-
nomiczne elementy strategii Woltera, które posłużyły kreacji, grze z innym, sztuce udawania „perma-
nentnie śmiertelnie chorego” (s. 72). Pisze także za biografami filozofa – Mauroisem i Orieuxem – 
„Kolki, agonie i omdlenia, ataki słabości, stany wyczerpania – stanowią leitmotiv jego życia.” (s. 71).
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(żeby posłużyć się określeniem35 Krystyny Kozikowskiej-Koppel) jest dla Świę-
tochowskiego konsekwencją życia, ale etyka dobrego starzenia się, etyka choroby 
i dobrego umierania nie są wpisane jako wyraziste wzorce w tekst36. 
Dziennik	bezładnych	myśli to nie synteza życia. Starość jako przestrzeń mentalna 

i fizjologiczna, mimo że na innym biegunie „jakości”, są tu spójne. Świętochow-
ski w swym dzienniku nie pisze o niemożności zapanowania nad ciałem, choć ono 
często determinuje. Dla Świętochowskiego – zapisać starość, to uczynić ją normą, 
ale też próbować świadomie odchodzić, choć odchodzenie, co zabrzmi banalnie, 
nie jest dla niego łatwe. Proces starzenia się to zapisywanie okruchów siebie, zapi-
sywanie doświadczeń podmiotu wiecznie poszukującego, pytającego o sens, począ-
tek i koniec, skutki i konsekwencje życia. To wędrówka owego starca z długą, siwą 
brodą w ogrodzie, starca, który jako alternatywę wobec starości – wybiera wędrówkę 
w głąb siebie, w przestrzeni ogrodu, by zapisać makroprzestrzeń obecności w minia-
turze słownej i autobiograficznym korpusie własnego tekstu37. 

Mimo patronatu epikurejskiego Świętochowski odchodzi – choć zapisany – nie-
zaspokojony, mimo wyznaczenia sobie roli opiekuna Marii, mimo próby poradzenia 
sobie ze sobą, z zapisaniem siebie, ujęciem i zdiagnozowaniem starczej obecności. 
Przestrzeń diariuszowa dziennika to próba pogodzenia ze starością. Stanowi formę 
dokumentu do pośmiertnego rozrachunku z rodziną i otoczeniem. Jest też specyficzną 
gimnastyką mózgu, „protezą”, usprawiedliwieniem umysłu, ale przede wszystkim 
zapisem siebie jako ostatnim strzępem istnienia ujętym w ramy słowa.

35 Por. K. Kozikowska-Koppel, dz. cyt., s. 138–143.
36 Może ta perspektywa nie pozwalała mu przyjąć wawrzynu PAL. Pisał bowiem o nim nastę-

pująco: „(…) najwyższy, najkompetentniejszy i najbezstronniejszy sąd, najwyższa straż czy, nazywa-
jąc inaczej, Akademia Literatury. Nie może ona być przytułkiem inwalidów, domem przedpogrze-
bowym dogorywających starców, karmionych zasłużonym chlebem i chwałą, lecz ciałem żywotnym, 
sprawnym i energicznym.” Zob. A. Świętochowski, Polska	Akademia	Literatury, „Gazeta Warszaw-
ska” 1927, nr 312. Cyt. za: WPK, 620. 

37 Zob. także interesujące teksty Krzysztofa Trybusia i Urszuli Kowalczuk – dotyczące roli 
i strategii pisarskiej dotyczących patrzenia z perspektywy na teraźniejszość, perspektywy prywatnej 
biblioteki Norwida i Faleńskiego. Por. K. Trybuś, Norwid,	czyli	starość	sztuki, „Polonistyka” 1999, 
nr 10, s. 600; U. Kowalczuk,	Felicjan	Faleński.	Twórczość	i	obecność, Warszawa 2002, rozdz. IV 
(Biografia	i	biblioteka, podrozdz. W	osoczu	współczesności), zwł. s. 146. 
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W przestrzeni projektów





Trzeba	 albo	 zmienić	 obecne	 reguły	 moralności	 i	 zastąpić	 je	 innymi,	 albo	 trzeba	
zaprzestać	łajdacko	wyznawać	je	mową	i	gwałcić	czynami.

Aleksander Świętochowski, Herezje	i	paradoksy.	Pamiętnik	mojej	myśli

Świętochowski, z wykształcenia historyk i filozof, od początku swej publicys-
tycznej ścieżki dyskutuje nad kształtem moralności i etyczności. Te diagnozy autora 
cyklu Liberum	veto doczekały się już opisu przez ówczesnych krytyków oraz przed-
stawicieli dawniejszej i współczesnej myśli humanistycznej1. 

1 Zob. recenzje książki O	powstawaniu	praw	moralnych: P. Chmielowski, „Ateneum” 1877, 
z. 4, s. 672–691; A. N. [A. Niewiarowski], „Echo” 1877, nr 248–249; W. Pronaszko, „Niwa” 1877, 
t. 12, s. 689–701; B. Prus, „Kurier Warszawski” 1877, nr 59 (przedruk: B. Prus, Kroniki, oprac. 
Z. Szweykowski, Warszawa 1954, t. 3, s. 59–61); „Gazeta Polska” 1877, nr 270; T., „Gazeta Hand-
lowa” 1877, nr 52; K. Kaszewski, „Biblioteka Warszawska” 1878, t. 1, s. 313–337; S., „Tygodnik 
Mód i Powieści” 1878, nr 49; L. S. W. [L. Szczerbowicz-Wieczór], „Tygodnik Ilustrowany” 1879, 
nr 161; recenzje książki Źródła	moralności: S. Czarnowski, „Tygodnik Polski” 1912, nr 1; E. Cze-
kalski, „Nowa Gazeta” 1912, nr 184; Dr A. Ski: Wszelka	moralność	 jest	moralna, „Rola” 1912, 
nr 32–37; W. Rzymowski, „Prawda” 1912, nr 6–7; Z. Włodowicz, „Ster” 1912, nr 9–10; A. Zieleń-
czyk, „Książka”, 1912, nr 7; F. Znaniecki, „Przegląd Filozoficzny” 1912, z. 1, s. 241–246; „Głos 
Polski” 1912, nr 13; „Nowe Tory” 1912, t. 1, s. 255–257; „Pobudka” 1912, nr 2/3; książki i artykuły 
poświęcone problematyce etyczności i moralności: F. Zbroja, Etyczne	poglądy	Świętochowskiego, 
Łomża 1938; Wstęp S. Sandlera [do:] A. Świętochowski, Dusze	nieśmiertelne, dz. cyt.; S. Sandler, 
Ze	studiów	nad	Świętochowskim, rozdz. Wśród	faktów	i	problemów	publicystyki	Świętochowskiego, 
dz. cyt., s. 5–110; J. Rudzki, Świętochowski, dz. cyt., rozdz. O	tolerancję	religijną	i	obyczajową, 
s. 74–82; B. Mazan, Wczesne	 dramaty	 Aleksandra	 Świętochowskiego	 –	 „Niewinni”,	 „Ojciec	
Makary”,	„Piękna”.	Zarys	monograficzny, dz. cyt. (zwł. podrozdz. Motyw	„niewinności”, Zagad
nienia	indywidualizmu, Etos	jednostki	wybitnej, Moralność	religijna	a	moralność	laicka); J. Tom-
kowski, Mój	pozytywizm, dz. cyt; B. Kulka, Aleksander	Świętochowski	o	wychowaniu [w:] Święto
chowski	 i	 rówieśnicy, dz. cyt., s. 171–187; E. Paczoska, „Primumvivere”.	 Aleksander	
Świętochowski	w	antycznym	kręgu, dz. cyt., s. 171–190; G. Borkowska, Arystokratyczny	 libera
lizm	Aleksandra	Świętochowskiego, dz. cyt., s. 80–91; E. Paczoska, Wstęp [do:] A. Świętochowski, 

1. Projekt etykizujący. W poszukiwaniu formuły obecności
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Interesuje mnie w tym rozdziale sam sposób refleksji Świętochowskiego nad 
językiem służącym opisaniu i zdiagnozowaniu pojęć etyki, etyczności (względnie 
moralności), ich funkcjonowania w obrębie tekstu dyskursywnego. Będę starał się 
pokazać, jak świadomość zapisu i wpisania kategorii etycznych jako kategorii mode-
lujących językowy zapis, wpływa na sposób wywodu i jakie konsekwencje przy-
nosi poszukiwanie formy języka etyki. Same przywołania i konteksty myśli etycznej 
są dla moich rozpoznań mniej ważne. Istotą jest próba zarysowania (w pierwszej 
partii rozdziału) fenomenu powiązania języka etyki z samą „treścią etyczności”, 
w drugiej całościowego modelu etycznego Świętochowskiego, pokazanie, że u Świę-
tochowskiego filozofia okazuje się filologią i odwrotnie – filologia jest niemożliwa 
bez horyzontu filozoficznego). Już tytułowe O	powstawaniu	praw	moralnych odsyła 
bowiem bezpośrednio do odpowiedzi na pytanie o powstawanie języków opisują-
cych te prawa i reguły. Dlatego też rozpoznawanie reguł „powstawania praw” warto 
czytać poprzez pytanie o „powstawanie języka tych praw”, o reguły, które organi-
zują tekst i wywód myślowy. Dlatego też rozdział ten jest fundamentem i matrycą 
dla kolejnych rozdziałów, stanowiąc – cykl myślowy naświetlający je, będący punk-
tem wyjścia i rozpoznania poszczególnych projektów – słowiańskiego, narodowego, 
stołecznego, inteligenckiego, które są osadzone w myśleniu o etyce i z myślenia 
takiego wynikają.

Tytułowa formuła „projekt etykizujący” pozwala bowiem zdiagnozować i opisać 
modulowanie wzorców myślenia autora	O	powstawaniu	praw	moralnych. Wzorce 
te dotyczą mechanizmów rządzących procesem relacji międzyludzkiej i ewolucji 
myśli etycznej. W konsekwencji wyznaczają profil drogi twórczej autora Dumań	
pesy misty. Ślady owego „etykizowania” widziane i zapoznane w obszarze języka, 
którego przestrzeń – wedle rozpoznań Świętochowskiego – można określić jako 
dokonującą się nieustannie zmianę formy charakteru znaku modalnego (w której to 
formie następuje objawianie jego „treści” modalnej), w jego rozpoznaniach modelują 
właśnie wzorce pisarskie, pokazują jednak ciągłość i ewolucyjność tej myśli. 

Pozostaje mi drobne wyjaśnienie. Wyrażenie „językowy charakter etyki” (o któ-
rym piszę dalej) traktuję tu dwojako: w pierwszej części tego rozdziału oznacza ono 
język diagnozy etycznej i projektów filozoficznych (określenie prawideł dyskursu 
etycznego, określenie, czym jest świadomość etyki jako nauki i jakimi narzędziami 
się ona posługuje – o tym fenomenie pisze właśnie Świętochowski w O powstawa
niu	praw	moralnych), w części drugiej odnoszę to wyrażenie do etycznego wzorca 
biografii. Jestem przekonany o oczywistości faktu inkluzyjności kategorii moral-
ności w etyce i inkluzyjności samej etyki w języku, a traktowanie „języków etyki” 
jako możliwości weryfikowania myślenia może wydać się dyskusyjne. Jeśli jednak 
przyjąć, że język etyki jest pasem transmisyjnym „potencji” etycznej i przywołać 

Dumania pesymisty, dz. cyt., s. 5–32 (wszystkie cytaty podawane są z tego wydania; W. Tyburski, 
Język	etyki	doby	pozytywizmu [w:] Pozytywizm.	Języki	epoki, dz. cyt., s. 57–65; A. Mazur, „Ludi 
bene	fundati”?	Dylematy	etyczne	w	„Tragikomedii	prawdy”	Aleksandra	Świętochowskiego, dz. cyt., 
s. 53–63; J. Jasińska, Niuanse	horyzontu	etycznego	w	„Źródłach	moralności” Aleksandra	Święto
chowskiego [w:] Etyka	i	literatura, dz. cyt., s. 64–69. 
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transpozycję perspektywy Derridiańskiej – „nie ma nic poza językiem” – zauważyć 
warto, że użyte w tytule rozdziału określenie „etykizowania” ma na celu wskazanie 
znaczenia kategorii „powinności” i „konieczności”.

Tekst naukowy O	powstawaniu	praw	moralnych czytam w perspektywie cyklu 
Dumań	 pesymisty, żeby pokazać ową formułę obecności twórczej i całościowy 
(w znaczeniu kompleksowy i korpusowy) profil myślenia Świętochowskiego. O tyle 
wydaje się to uzasadnione, że obrona rozprawy w języku niemieckim ma miejsce 
pod koniec 1875 roku (w wersji książkowej wychodzi w księgarni Dygasińskiego 
w Krakowie w 1876 roku, to 84 strony, nie licząc noty o autorze), potem wraca 
adept lipskiego uniwersytetu w grudniu 1875 roku do Krakowa. W roku 1876 na 
łamach „Przeglądu Tygodniowego” publikuje cykl Dumań	pesymisty, w 1877 roku 
(we wrześniu) ukazuje się w Warszawie polska wersja doktoratu (poszerzona i uzu-
pełniona, 250 stron, nie licząc spisu treści, dedykowana przyjacielowi Wojciechowi 
Białosukni)2.

Swoisty „punkt etycznego uświadomienia” w przypadku Świętochowskiego sytu-
owałbym właśnie w perspektywie Dumań	pesymisty, bowiem ten cykl esejów trak-
tuję jak lustro, w którym przeglądają się wszystkie późniejsze teksty. Świętochows  ki 
przecież w cyklu Dumań	pisze o ograniczeniach języka. A skoro język jest narzę-
dziem niepewnym, to przecież wszelakie projekty językowej obecności też są wąt-
pliwe i podejrzliwie należy je oglądać. Mówienie o czymkolwiek okazuje się etycznie 
podejrzane. Wzorce etyczne wyrażone w języku – są chwiejne, relacyjne i zmienne. 
Relewancja pojęciowa i kategorialna powoduje, że należy nieustannie weryfiko-
wać ludzkie myślenie o świecie i zjawiskach. Oczywiście świadomość językowego 
obrazu świata zależy od kompetencji poznawczych odbiorcy, struktury samego języka 
i tego, czy posługujemy się wytartymi schematami i kliszami. Należy zatem uważnie 
przyglądać się użyciom struktur języka, te ujawniają bowiem manipulację, wmó-
wienia i fałsz. Świętochowski oczywiście widzi paradoks języka. W języku można 
wszystko, wyznacza on bowiem horyzont poznania i jest jego narzędziem. Jest 

2 Mimo że Jeske-Choiński pisze o chronologii powstawania tekstów O powstawaniu praw 
moralnych	 i Dumań	pesymisty (w takiej właśnie kolejności), to trzeba zauważyć, że myślowo są 
one bardzo bliskie i ten formalny rok różniący oba wydania nie jest oczywistością. Tak czujny 
krytyk, jak Jeske-Choiński musiał przecież wiedzieć, że po raz pierwszy Dumania pesymisty ukazały 
się już w 1876 roku na łamach „Przeglądu Tygodniowego”, wydanie osobne było rok później 
(Lublana 1877), czyli w roku wydania polskiej wersji doktoratu (co prawda napisanego rok wcześ-
niej u Wundta). Nie chcę się wdawać w kwestie sporu o pryncypia, ale wydaje mi się, że Święto-
chowski doskonale rozpoznawał już na gruncie lipskim, który go w pełni ukształtował jako młodego 
poszukującego filozofa, te nieoczywistości poznawcze. Jeske-Choiński pisał: „Dziwny pozornie 
skok w poglądach p. Świętochowskiego jest naturalnym wynikiem jego poprzednich wyobrażeń. 
Pozytywista w artykułach „Przeglądu Tygodniowego”, materialista w traktacie o powstawaniu praw 
moralnych (bo tylko materialiści, a nie pozytywiści wynieśli bez obłudy samolubstwo do godności 
najwyższej i jedynej siły w wytwarzaniu się zasad etycznych), stał się pesymistą już wtedy, kiedy 
nie mógł jeszcze zgłębić do dna żadnej umiejętności. […] Że „Dumania pesymisty” idą bezpośred-
nio po „Powstawaniu praw moralnych”, nie obala wcale twierdzenia, postawionego wyżej, a odno-
szącego się do zdolności filozoficznych p. Świętochowskiego”. T. Jeske-Choiński, Pozytywizm	i	jego	
główni	przedstawiciele, dz. cyt., s. 70–71. 
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ponadto narzędziem wyrażania, obecności i ekspresji, ale też nie do końca pozwala 
wyrazić to, co chcielibyśmy, język przecież ogranicza i zniewala. Jest jednocześnie 
systemem potencji i całkowitej niemożliwości – otwiera nieograniczony horyzont 
możliwości (i ich rozpoznań), ale uwięzienie w jego strukturach, stawia człowieka 
w sytuacji bez wyjścia. Jesteśmy zakorzenieni w języku i paradoksalnie przez to 
właśnie wykorzenieni, skoro to „najstraszniejsza niewola” dla człowieka. W tym 
kontekście Świętochowski pisze w Dumaniach o teologii uwikłanej w dogmatykę 
i słownictwo filozofii starożytnej, przejściowości pojęć, sądów, zjawisk, pozornym 
podziale i specyfikacji nauk, posługującymi się regułami i prawami, które także 
można zakwestionować i obalić ich zasadność. Dlatego niemiecka struktura zdania 
nie wystarcza. Należy sięgnąć po język własny i podejrzliwie przyjrzeć się jego 
prawidłom. Warto też dodać, że sama formuła „dumań” nad formą jest formułą 
„dumań” nad językiem w ogóle, nad kształtem relacji, poznania, świata, które opi-
sywane są (i jednocześnie niedomówione) w języku, nad iluzorycznością jakich-
kolwiek projektów. Ewa Paczoska we wstępie do Dumań	pesymisty, wskazując na 
strategie stylistyczne autora, zaznacza, że 

rozmaitym „etatowym” moralistom i dziś trudno byłoby przełknąć trafne uwagi Świę-
tochowskiego o iluzoryczności konwencji etycznych, a przede wszystkim o tym, że 
„poświęcając się” dla publicznej sprawy, robią to przede wszystkim dla własnej ego-
istycznej przyjemności3.

Świętochowski w cyklu esejów pisze bowiem o niewystarczalności ludzkiego 
doświadczania siebie, świata, języka. A skoro język fałszuje, to trwamy w zbioro-
wej i indywidualnej mistyfikacji, ale też – jeśli mistyfikujemy życie, to żaden język 
nie jest w stanie opisać tego doświadczenia bez ograniczenia i świadomości ciąg-
łego niedostatku, o czym pisał doktor filozofii z perspektywy schopenhauerowskiej 
w eseju Zagadki	wiedzy.

1.1. Językowy charakter etyki 

Zasadniczym celem moich rozpoznań jest dzieło Świętochowskiego O powsta
waniu	praw	moralnych (1877)4. Stanowi ono podstawę struktury myśli autora Utopii 
w	rozwoju	historycznym,	Źródeł	moralności, Genealogii	teraźniejszości	(mimo histo-
rycznej czy wręcz historiograficznej warstwy). To zmieniona (rozszerzona i uzupeł-
niona) wersja rozprawy doktorskiej, którą pisał pod kierunkiem Wundta w  Lipsku 
– Ein	Versuch	die	Entstehung	der	Moralgesetze	zu	erklären.	Eine	ethische		Analyse 
(Kraków 1876). Celowo swoją analizę będę opierał na zmienionej polskiej  wersji 
doktoratu, ponieważ to właśnie reguły języka ojczystego, o czym pisał sam Świę-

3 E. Paczoska, Wstęp [do:] A. Świętochowski, Dumania pesymisty, dz. cyt., s. 31–32. 
4 O	powstawaniu	 praw	moralnych	przez Aleksandra Świętochowskiego Doktora Filozofii, 

Warszawa 1877. Wszystkie cytaty podawane są z tego wydania. Po cytacie podaję skrót dzieła – 
OPPM oraz numer strony cytowanej.
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tochowski, pozwalają zobaczyć funkcjonowanie języka i jego prawidła. Już w nie-
mieckiej wersji doktoratu podkreśla jednak, że istnienie prawa moralnego należy 
wywodzić z natury ludzkiej5, a kodeks etyczny „winien być napisany dla każdego 
znaku” (VEM, 5), człowiek zaś musi dojść do tego samodzielnie. Ważną kategorią 
okazuje się „powinność” (Soll), która „oznacza w etyce podstawowe pojęcie jasne 
do wyjaśnienia” (VEM, 6) i wręcz konieczne dla lepszego zrozumienia samego 
pojęcia etyki i etyczności. Retorycznie pyta: 

Co ma odtąd czynić etyka z powinnością, skoro chce obowiązywać jako nauka? 
(VEM, 6)

Etyka, zdaniem Świętochowskiego, obowiązuje przecież jako nauka i wprowa-
dza nakaz, jednocześnie nie rezygnując z prawa i żądania (wymagania, VEM, 6). 
Na wstępie dysertacji stwierdza, że etyka powinna być zrozumiana „nie jako system 
obiektywnej wiedzy (Wissens), ale subiektywnej stałej kondycji (stanu usposobie-
nia)” (VEM, 6–7) i dalej, że każde prawo moralne, które „my jako takie w innym 
(różnym) czasie i miejscu znajdowaliśmy, musimy zatrzymać tylko dla materiału 
naszej nauki” (VEM, 7). 

Świętochowski wskazuje również na swoich poprzedników, od których przyjął 
podobną ścieżkę myślową i traktowanie etyki jako nauki teoretycznej: 

W etyce jako czystej nauce teoretycznej, chociaż nieopracowanej jako historycznej, szu-
kałem mojej wiedzy najpierw u ucznia F. Jacobiego – Salata w jego Filozofii	moralnej 
(Moralphilosophie) (…). Przed nim tak myślał tylko Spinoza. (VEM, 7, przypis 1). 

Pisze w tym kontekście o polu badań historyczno-etycznych i wskazuje, że w his-
torii etyki potrzeba takich badań, mimo trudności w ich rozszerzaniu się i propago-
waniu, pojawiała się z chwilą wypowiadania pojedynczych zdań (historycznie zmien-
nych) przez filozofów (VEM, 8).

W O	powstawaniu	praw	moralnych na samym początku zaznacza horyzont oglądu 
etyki i etyczności. Motto ze Schleiermachera: „Powinność jest także bytem. Styl Etyki 
jest historyczny… nie może być ani rozkazującym ani doradczym” wskazuje na to, 
że zdania etyczne nie mogą być rozpatrywane bez kontekstu historycznego i nie można 
wykazać ich bezwzględnej prawdziwości lub fałszywości. Zdania etyczne po prostu 
istnieją, nie komunikują prawdy bądź nieprawdy. Nie są sprawdzalne. Gdyby zasto-
sować perspektywę Ingardenowską, rzec można – że Świętochowski jest świadomy 
niereferencjalności tych zdań, ich swoistej „quasi-sądowości”. Mimo że domeną etyki 
(jak również szeroko pojętej filozofii) jest rozstrzyganie o prawdzie i fałszu, odróżnia-
nie dobra i zła, to przecież sama struktura języka nie pozwala tego rozstrzygnąć i roz-
poznać. Jest poza weryfikacją i diagnozą. Stanisław Jedynak, pisząc o emotywizmie 
i krytyce naturalizmu i powołując się na sądy Ogdena i Richardsa, stwierdza, że 

5 Por. Ein	Versuch	die	Entstehung	der	Moralgesetze	 zu	erklären.	Eine	ethische	Analyse	von 
Dr Aleksander Świentochowski, Kraków 1876, s. 5. Wszystkie cytaty w moim tłumaczeniu pocho- Kraków 1876, s. 5. Wszystkie cytaty w moim tłumaczeniu pocho-
dzą z tego wydania. Po cytacie podaję skrót dzieła – VEM i numer strony cytowanej. 
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zdania etyczne nie są ani prawdziwe formalnie, ani też, wedle neopozytywistów, nie 
dają się sprawdzać w doświadczeniu empirycznym. W takim razie zdania etyczne 
są bezsensowne, jeżeli nie mogą być dopasowane do neopozytywistycznych kryte-
riów sensowności zdań6. 

Dlatego tak istotna w naukach filozoficznych jest świadomość oddzielenia zdań 
deskryptywnych (posiadających znaczenia opisowe) od zdań, które mają znaczenie 
wyłącznie emotywne7. W rozdziale Emotywizm	umiarkowany	Stevensona	a	krytyka	
naturalizmu Stanisław Jedynak wskazuje, że jednym z najważniejszych celów etyki 
dla Stevensona jest „zharmonizowanie	 sprzecznych	 postaw”8, a etyka jest tylko 
„pewną formą ludzkiej aktywności praktycznej, niemającą nic wspólnego z rozwa-
żaniami teoretycznymi”9. Stevenson (jak radykalni emotywiści) 

zarzuca naturalistom popełnienie zasadniczego błędu, który jest analogiczny do «błędu 
naturalistycznego» Moore’a. Błąd ten, który nazwałem za Rice’em błędem kognity-
wistycznym, polega na przekonaniu, że wypowiedzi etyczne mają jedynie znacze-
nie deskryptywne10

– stwierdza autor. Pisze także o błędzie w rozumieniu przedmiotu etyki, którzy popeł-
niają naturaliści, polegającym na traktowaniu etyki jako „jednej	z	nauk”, a zdaniem 
Stevensona redukcja ta sprawia, „że problematyka etyczna ulega zubożeniu”11.

Stanisław Jedynak zauważa, że dla emotywistów wyrażenia języka mogą mieć 
znaczenie bądź emotywne, bądź deskryptywne, bądź emotywne i deskryptywne12:

Według Ayera wyrażenia etyki mają tylko emotywne znaczenie, a np. wyrażenia 
naukowe – tylko deskryptywne. Inaczej jest u Stevensona, wedle którego wyrażenia 
etyki mają zarówno emotywne, jak i deskryptywne znaczenie, podczas gdy wyraże-
nia naukowe tylko te drugie13.

i zwraca również uwagę na emotywizm Russella, który w Religion	and	Science pisze: 

Etyka nie zawiera zdań bądź prawdziwych, bądź fałszywych, ale składa się z pew-
nego rodzaju pragnień ludzi, a także pragnień bogów, aniołów i diabłów, jeżeli oni 
istnieją. Nauka może dyskutować o przyczynach pragnień oraz o środkach ich reali-
zacji, ale nie może zawierać autentycznych zdań etycznych, ponieważ dotyczy tylko 
tego, co jest prawdziwe lub fałszywe14. 

6 S. Jedynak, Z teorii i historii etyki, Warszawa 1983, s. 153. 
7 Tamże, s. 153. 
8 Tamże, s. 161. 
9 Tamże, s 161. 
10 Tamże, s. 162. Por. także: E. Rice, On	the	Knowledge	of	Good	and	Evil, New York 1955, s. 63.
11 Tamże, s. 162. 
12 Tamże, s. 164. 
13 Tamże, s. 164. 
14 B. Russel, Religion	and	Science, London 1956, s. 237. Cyt. za: S. Jedynak, Z teorii i histo

rii etyki, dz. cyt., s. 193. 
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Przytaczając także sąd autora dotyczący kwestii wartości (przypadek Russella), 
warto dodać, że:

Według Russella nie można racjonalnie rozstrzygać sporu o wartości. W tej dziedzi-
nie ma się tylko liczyć perswazja, umiejętność oddziaływania na ludzkie pragnienia, 
urabiania ich w sposób dowolny (w każdym razie perswazja etyczna różni się dość 
znacznie od perswazji w nauce). Pogląd ten nie wydaje mi się słuszny. Sądzę, po 
pierwsze, że nie można sztucznie oddzielać różnych nauk aksjologicznych, jak eko-
nomia, prakseologia, nie mówiąc o etyce czy estetyce. Po drugie, sposoby przeko-
nywania zarówno w naukach, w których wartości nie pojawiają się prima facie, jak 
i w naukach aksjologicznych, nie sprowadzają się do perswazji. W nauce w ogóle 
odróżnia się przecież, z różnych względów, argumenty właściwe, „ważne”, od tych, 
które są niewłaściwe i nie mogą być stosowane15.

Patrząc z kolei na wyróżniki etyki Ludwiga Wittgensteina, przywołać należy konsta-
tację, że problemy aksjologiczne i etyczne są „niewyrażalne”, ich specyfiki nie można 
bowiem sprowadzić do takiej postaci, aby wyrazić to w języku naukowym16:

Nie można więc w żadnym opisie, w żadnej analizie szukać sensu życia ludzkiego. Sens 
ten musi leżeć poza opisem, poza opisywanym światem. Etyki nie da się wypowiedzieć, 
nie da się jej sprowadzić do opisu. Jest ona transcendentna. To samo dotyczy estetyki 
i aksjologii w ogóle. Te dość zagadkowe określenia, męczące dla czytelnika Traktatu, 
dadzą się wytłumaczyć tylko w świetle notatnika z czasów I wojny światowej. Wielo-
wątkowej działalności człowieka nie można sprowadzić do opisu, do analizy17.

Wittgensteinowski „zwrot lingwistyczny” w Dociekaniach	filozoficznych dotyczy 
przecież sprowadzenia słów z zastosowań metafizycznych do „codziennego użytku”18. 
Celowo przywołałem ten późniejszy kontekst filozoficzno-filologiczny, żeby oglą-
dać w tej perspektywie myślenie Świętochowskiego, który świadomy był „niemoż-
ności” wyrażenia zdań etycznych w ogóle, choć oczywiście nie było to równoznaczne 
z odkryciami wiodącymi w stronę szukania sensu poza sposobem opisu i dyskursy-
wizacji w badaniu. Świętochowski świadomy jest użycia kwantyfikatorów w języku, 
znaczenia słów, ich modalności. Wskazuje, że żaden filozof silniej i dokładniej nie 
uświadomił językowego znaczenia naszego myślenia, jak John Locke (wedle Świę-
tochowskiego cała trzecia księga znakomitego dzieła Essay on human understanding 
z 1727 roku, poświęcona jest „wyrazom” i ich nadużywaniu, OPPM, 3)19. Zauważa 
on bowiem niezborność treści i formy. Jest podejrzliwy wobec potencji słowa, wobec 
znaczeń i ich użyć. Za Lockiem przytacza Świętochowski opinię, że wyrazy tak sil-
nie tkwią w umyśle, że złączonych z nimi pojęć nie mogą się wyrzec, a wiele upar-
tych sporów przypisuje nadużyciom wyrazów20.

15 S. Jedynak, Z teorii i historii etyki, dz. cyt., s. 195. 
16 Tamże, s. 202. 
17 Tamże, s. 203. 
18 Por. L. Wittgenstein, Dociekania	filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 2004, §116. 
19 Por. także: J. Locke, Essay on human understanding, London 1727, rozdz. X, §16. 
20 Tamże, s. 4. Por. także: J. Locke, dz. cyt., § 22.
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Za Helvetiusem przypomina o historycznej zmienności i obecnej chwiejności przyk-
ładowo wybranych i na pozór jednoznacznych wyrazów, cytując jego De	l’homme,	
de	ses	facultés	intellectuelles	et	de	son	éducation, powtarza, że «należałoby ułożyć 
słownik, w którym by rozmaite wyrażenia połączone były ze swymi ściśle określo-
nymi pojęciami»” (OPPM, 4)21. Należy także jednoznacznie określić desygnat znacze-
nia konkretnego słowa stosowanego w nauce moralności (przykład słowa „dobry”), 
żeby uniknąć niejednoznaczności i nieścisłości (OPPM, 5)22. O dokonaniach Helve-
tiusa pisze przekonująco: 

Tendencja tego pomysłu, któremu autor ciągłym powtarzaniem doniosłą chce wyzna-
czyć wartość, najlepiej przekonywa, jak ułudną jest metoda filozofowania nad wyra-
zami i jak nieopatrznie sam Helvetius wpadł w jej sidła. Ścisłość bowiem pojęcia 
zamkniętego, w pewnym słowie, ustaloną być może tylko na czas jego niezmien-
ności; że zaś pojęcia wskutek naukowych badań i odkryć ustawicznie i szybko się 
zmieniają, podczas gdy odpowiadające im wyrazy ulegają nieporównanie mniejszym 
przekształceniom, należałoby więc owe słowniki ciągle przerabiać, gdyż raz na zawsze 
ułożona ich norma okazałaby się w każdym późniejszym momencie rozwoju pojęć 
fałszywą. (OPPM, 4–5)

Powołując się na perspektywę Platońskiego Kratylosa, mówiąc o ikonach, odno-
śnikach słownych, lingwistycznej naiwności, zwraca uwagę na Platońską świado-
mość nazwy niebędącej w żaden sposób podobną do przedmiotu (to, z czego nazwa 
się składa wykazuje podobieństwo z tym, czego jest kopią, a tym, z czego wynika 
to zestawienie, są litery (OPPM, 5)23. Konstatacje dotyczące filozofii Platona pod-
sumowuje następująco paradoksami Kratylosa:

Ci, którzy by tego rozumowania nie podpisali, a jednocześnie pragną między słowem 
a jego pojęciem zaprowadzić niezmienny stosunek, powinniby po namyśle przyznać, 
że ono jest wywiedzione na prawidłach ich logiki. Bo jeśli summa głosek wyrazu 
odpowiada oznaczonej summie treści jego znaczenia, dlaczegóż by każda pojedyncza 
głoska nie miała posiadać swej odpowiedniości? […] Zwłaszcza większa część filo-
zofów niemieckich z przestarzałym już złudzeniem powtarza ciągle naiwny paradoks 
Kratylosa, że «kto rozumie nazwy, rozumie przedmioty». (OPPM, 5–6)

Świętochowski, świadom językowego charakteru obrazu świata uzależnionego od 
specyfikacji i specjalizacji użycia w kontretnej dziedzinie wiedzy, w związku z anali zą 
trafnych uwag Milla z Three	essays	on	Religion [London 1875, Nature I], stwierdza: 

Chociaż język zna ciągle wschód i zachód	słońca, barwy lub kwiat paproci, nie przesz-
kadza to astronomii dowodzić, że słońce nie wschodzi i nie zachodzi, psycho-fizyce – 
że barwy są tworem naszych oczu, a botanice – że paproć nie kwitnie. Cóż by wartą 

21 Por. także: Helvetius, De	l’homme,	de	ses	facultés	intellectuelles	et	de	son	éducation, Londres 
1773, t. I, rozdz. 19.

22 Tamże, rozdz. 16. 
23 O marzeniu Kratylosa dotyczącego więzi dźwięku i znaczenia zob. tekst Zofii Mitosek, 

Artykulacje	mimesis [w:] tejże, Mimesis.	Zjawisko	i	problem, Warszawa 1997, s. 286 i nast.
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była analiza przyrodnika, gdyby ten, zamiast badać zjawisko w naturze, badał je 
w wyrazie, powołując go na świadectwo istnienia faktu? […] Znalazłszy np. w mowie 
wyraz; sumienie, od razu przystępują do definicji faktu, nie przekonawszy się uprzed-
nio, czy istnieje taki organ moralny, jaki zwykle pod słowem sumienie rozumiemy? 
[…] Ściśle biorąc, wyraz dla każdej innej nauki, oprócz tej, do której jako przedmiot 
specjalnie należy, jest brzmieniem niemym. (OPPM, 6)

W cyklu Dumań	pesymisty zwraca uwagę na ten sam fenomen, podając te same 
przykłady (później – w 1896 roku raz jeszcze tę samą refleksję zapisze w Poecie 
jako	człowieku	pierwotnym): 

Podobnież, mimo wszystkich Koperników i Galileuszów, astronomia ciągle wyznacza 
pory wschodu i zachodu	słońca, ucząc jednocześnie, że słońce nie wschodzi i nie zacho-
dzi. Psychologia nieustannie bada myśl, pamięć, uczucie itd., jako zjawiska odrębne, 
gdy tymczasem, według nowo odsłoniętych prawdopodobieństw, są to tylko różne 
stany jednego duchowego procesu. Posiadamy definicje ściśle odgraniczające ducha 
od materii, a jutro mogą się pojawić dowody, które tę granicę zniosą. (D, 39)

Świętochowski, choć świadomy również znaczenia treści wyrazu zakodowanej 
w formie językowej, postuluje wyraźnie, by w etyce i nauce o moralności nie tyle 
zwracać uwagę na kształt i formę słowa, ile na to, jaki potencjał w sobie kryje. Ale 
podkreśla również, by nie kwestionować formy słownej i mieć świadomość różnicy 
językowego charakteru oraz jakości językowej ukrywającej się w danym pojęciu, 
kategorii czy określeniu. Zacieranie znaczenia słów niesie bowiem konsekwencje 
mieszania porządków interpretacji. Świadomość zapisania w języku nie wyklucza 
jednak znaczenia faktu i jego niezaprzeczalności (nośności):

Językowy zatem dźwięk w tym wypadku, albo nas niczego nie uczy, albo uczy błęd-
nie. Zupełne zaufanie mowie zrodziło właśnie na polu badań moralnych na wskroś 
fałszywą, filologiczną metodę objaśnienia zjawisk, która w etyce doprowadziła do 
poplątanych nieporozumień, udaremniła najbardziej natężone wysiłki odemknięcia 
zagadek, dała na koniec przyszłości pouczające ostrzeżenie jakościowym ubóstwem 
swych rezultatów. […] Nie utarte więc etyczne słownictwo dostarczać nam będzie 
drogowskazów, ale objęte zakresem etyki fakta. (OPPM, 7)

Wyraża przekonanie, że zbiorowa wola otoczenia tworzy „summę pierwszorzęd-
nych warunków objawiania się woli jednostkowej” (OPPM, 10) i podkreśla językowe 
znaczenie pojęć modalnościowych i ich językową siłę przekazu, która jest nieusu-
walna i konieczna. Wskazuje na samą istotę kwalifikacji etycznej: „Językowe znacze-
nie wyrazu powinien omijam, gdyż o nie w tej chwili nie chodzi, a zresztą nie jest 
zmącone żadną wieloznacznością” (OPPM, 11). Stawia on pytanie o to, czy etyka 
ma być „systematem wiedzy ścisłej, tj. jeśli ma zadość czynić warunkom wymaga-
nym od każdej nauki” (OPPM, 11), to jaką rolę odegrają w niej prawa oznaczone 
charakterami powinności. Świętochowski pyta retorycznie, dlaczego dzieje się tak, 
że tylko moraliście przysługuje wyrażenie etyczne praw w formie nakazu, że nie 
idzie on za przykładem innych nauk przyrodniczych i humanistycznych  (tropem 
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chemika, fizyka, psychologa lub astronoma) i nie stwierdza, że coś się staje lub 
stać	by	się	mogło, lecz że stać	się	powinno (OPPM, 11–12).

Rozróżnienie płaszczyzn badawczych i kompetencji naukowych prowokuje do 
oczywistego dopowiedzenia, że inną dziedziną wiedzy jest lingwistyka (jako nauka 
o prawach języka), inną nauki o moralności, prawach, powinnościach (szeroko rozu-
miana etyka, której wykładnikami są owe kwantyfikatory, zakorzenione w języku), 
mimo że w obu dziedzinach zachodzą podobne procesy i prawa:

każda z językowych form ma dla nauki jednakową wartość, tak, jak każda z tych, 
które dziś rozmaicie oceniamy, będzie dla przyszłości z innymi równoważną. Sło-
wem więc lingwista żadnymi powinnościami nikogo nie krępuje, bada jedynie prawa 
języka, pozostawiając praktycznemu znawcy ich stosowanie. Podobne stosunki zacho-
dzić muszą na polu zjawisk etycznych. Jakkolwiek obiektywni ich badacze mogą 
zabierać głos w bieżących sporach o obowiązki, sankcjonowanie ich jednak nie jest 
zadaniem Etyki teoretycznej. (OPPM, 13)

Marek Pąkciński, wskazując na znaczenie analizy języka dla „antropologicznej” 
perspektywy widzenia człowieka i kultury przez pozytywistów, pisze, że właśnie 
Świętochowski pod koniec lat siedemdziesiątych XIX wieku jest pod wrażeniem 
możliwości „formalizacji” wiedzy o języku i ustawia w takiej optyce przyszłą etykę, 
która będzie mogła spełniać pozytywistyczne kryteria wiedzy pewnej24. Warto tylko 
dodać, że ta lingwistyczna świadomość ugruntowana była na długich rozmowach 
z Janem Baudouinem de Courtenay podczas pobytu w Lipsku, gdzie mieszkali 
razem, kiedy Świętochowski pisał tam doktorat.

Za Herbartem Świętochowski mówi, że jedyną cnotą dla nauki jest prawda (OPPM, 
14). Aktualność tego stwierdzenia odnosi się również do teorii cnoty. Przywołując 
stanowisko Schopenhauera w związku z ujęciem etyki w formie rozkazującej (jako 
nauki o powinnościach, niebiorącej swego początku z Dekalogu), potwierdza, że jej 
celem jest wykład różnorodnych działań człowieka, następnie ich objaśnianie i spro-
wadzanie do ostatecznej zasady (OPPM, 15), dlatego wskazuje na Schopenhauerows-
kie Die	beiden	Grundprobleme	der	Ethik25. Twierdzi, że można co prawda bać się 
tego ostrzeżenia, że szukanie podstawy moralności liczy już co najmniej „dwa tysiące 
lat daremnie robionych usiłowań” (OPPM, 17) i zajmuje to nie tylko filozofów, lecz 
także bogów Wschodu i Zachodu (OPPM, 17), jednak – co najważniejsze: 

Bo też nie należy zapominać, że autorom tych katechizmów [etyczne katechizmy 
Brahmy, Buddy – dop. mój – D.M.O.] nie chodziło o śledzenie genezy moralnych 
praw, a tylko o zalecanie ich lub formułowanie. W tym względzie Etyka starożyt-
nego Wschodu nie stanowi żadnego przeciwieństwa z tą, jaką Europa do dziś dnia 
uprawia. Wykładem może się Konfucjusz różnić od Fichtego lub Hegla, ale pojęciem 
celu nauki – nigdy. (OPPM, 19)

24 Por. M. Pąkciński, Maski	Zaratustry.	Motywy	i	wątki	filozofii	Nietzschego	a	kryzys	nowoczes
ności, Warszawa 2004, s. 192. 

25 Za Świętochowskim: A. Schopenhauer, Die	beiden	Grundprobleme	der	Ethik, Leipzig 1860, 
cz. II, s. 108. 
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Ponadto warto dopowiedzieć, że Schopenhauer w tekście O	 zasadach	moral
ności, konstruuje własną definicję etyki i jej powinności: 

W przeciwieństwie do Kanta powiadam, że etyka, podobnie jak filozofia w ogóle, 
powinna się zadowolić tłumaczeniem i interpretacją tego, co dane, a więc tego, co ist-
nieje i co dzieje się naprawdę, aby to zrozumieć, i że jest z tym dość roboty, o wiele 
więcej, niż zostało zrobione po dziś dzień przez tysiąclecia26.

Świętochowski jako uważny czytelnik tych poprzedników wie, że moralne 
prawa stwarza jakiś rodzaj siły (OPPM, 23). Wartością etyki greckiej jest nieroz-
różnianie praw moralnych od państwowych, nierozdzielnie ich „żadną przepaścią” 
(OPPM, 24). Ważną konstatacją po diagnozie myśli Herbarta i Schopenhauera jest 
potraktowanie etyki jako nauki osobnej, a nie „wyrosłej z pięciogłowego potwora 
starej filozofii” (OPPM, 16). Zdaniem Świętochowskiego, etyka posiada własny grunt 
jako przestrzeń badania praw, które rządzą stosunkami „moralnego rozwoju ludz-
kości” (OPPM, 16). Zauważa, że przecież już Arystoteles wypracował jedną syste-
matyczną Etykę (OPPM, 28), a przywołując stanowisko Sokratesa używa solarnej 
metaforyki, pisząc, że dzięki owemu „słońcu w historii filozofii greckiej” (OPPM, 
30), z którego promieni potem czerpali cynicy i blisko z nimi spokrewnieni stoicy, 
możliwe było odnalezienie prawdziwego szczęścia, czyli najlepszej moralnej higieny 
zapewniającej spełnienie w zupełnej niezależności od wrażeń przyjemnych i niep-
rzyjemnych (OPPM, 30–31). To stoicy – zdaniem autora Antei – przeważnie zaj-
mowali się etyką i w konsekwencji nie uniknęli zarzutu bezbożności, etyce dawali 
bowiem podstawę religijną, „a ich maksyma: „żyj podług natury” – była synoni-
mem reguły: „żyj podług woli bogów” (OPPM, 31, przypis). Identyczne twierdze-
nia co do higieny moralnej wyłoży Świętochowski dokładniej w rozprawce O epi
kureizmie z 1880 roku. W O	powstawaniu	praw	moralnych przypomina, że jedyną 
różnicą tych systematów była odmienność twierdzeń metafizycznych: 

Stoik dowodził, że prawami moralności są prawa natury, określone przez najwyższą 
mądrość; Epikurejczyk drugą połowę tego zdania opuszczał. (OPPM, 31)

Świętochowski, pisząc o literaturze rzymskiej, która „nie urodziła żadnych ory-
ginalnych dla naszej kwestii pomysłów” (OPPM, 33), podaje przykłady Seneki 
przerabiającego zasady stoików, wplatającego w nie epikurejskie i własne elementy 
(„małoznaczne dodatki”), Lukrecjusza – rozwijającego naukę Epikura, którego 
pozwala sobie obdarzyć przydomkiem „może najgłębszego filozofa rzymskiego”, 
Cycerona – stapiającego najrozmaitsze pierwiastki w system mieszany, autora nie 
tylko etycznego traktatu O	obowiązkach, lecz także ułamkowo zachowanego O pra
wach (OPPM, 33). Dostrzega on znowu dokonania Locke’a (jako autora Essay on 
human understanding), który jako pierwszy przeciwstawił się ideom wrodzonym 
i organom moralnym, rozpoznał odmiany obyczajowe – jako fakty niezbędne do 
uwzględnienia w etycznej indukcji (OPPM, 46).

26 Zob. A. Schopenhauer, O	zasadach	moralności. § 4. O	imperatywnej	formie	etyki	Kanta. III, 
s. 500–504. Cyt. za: J. Garewicz,	Schopenhauer, dz. cyt., s. 143. 
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Spinozjańska etyka (opierająca się na konstatacji o czynieniu cnotliwym, czyli 
czynieniu według rozumu – dążącego do poznania, co jest koniecznością natury) 
różnorodnie dowodząca istnienia Boga, jest – zdaniem Świętochowskiego – etyką 
panteistyczną (OPPM, 52). Choć wie, że Spinoza w swej Etyce nie wypowiedział 
nic nowego, to „jedyną oryginalnością jego systematu w naszej kwestii jest tylko 
inne ujęcie, a raczej wyrażenie mniemań dawnych” (OPPM, 54), a jego teoria 
o powstawaniu praw moralnych nie daje gotowego i zadawalającego objaśnienia 
(OPPM, 55).

Świadomość językowej nierozstrzygalności i niejednoznaczności pojęcia „boga”, 
prowokuje do postawienia tezy, że w XVII wieku (w wieku Spinozy) można było 
posługiwać się wyrazem „bóg” w różnych znaczeniach bez narażenia się na niez-
rozumiałość, choć przecież XVII wiek to czas początków racjonalizmu i systemów 
porządkowania oraz wyraźnych zaczątków racjonalizacji myśli. Współcześnie, zda-
niem Świętochowskiego, nie jest możliwe żadne niedoprecyzowanie pojęciowe, 
bowiem rozwój nauk humanistycznych i lingwistyki, precyzja słowa i uszczegóło-
wienie, wyprofilowanie kategorii i pojęć prowadzić winny do jasności, klarowności, 
uchwycenia subtelności zapisania myśli w strukturze słowa, a tym samym pozba-
wiać wątpliwości i niejasności. Ciekawa wydaje się ta konstatacja, jeśli zważyć, 
że sam autor Utopii	w	rozwoju	historycznym często niejednokrotnie używa terminów 
„etyka” i „moralność” synonimicznie. Świętochowski świadomy jest rozwoju nauk 
lingwistycznych, ale przede wszystkim profesjonalnego profilowania terminologii:

Dziś wszakże, kiedy pojęcia są ściślej poklassyfikowane i pochrzczone, kiedy nomen-
klatura teologiczna ustąpiła miejsca przyrodniczej, byłoby dla nas niepodobieństwem 
uchwycić takie żadnymi granicami nieokreślone znaczenie słowa, gdybyśmy go nie 
przełożyli na nasz język. (OPPM, 52)

Wolter, o którym często w różnorodnych tekstach pisze autor, określony jest 
przezeń jako ten, kto się w filozoficznych traktatach trzyma bardzo wydeptanego 
gościńca, noszącego ślady dyskursu teologicznego. W 1878 roku, rekonstruując 
biog rafię myśli francuskiego filozofa, napisze o jego duchowym oddziaływaniu. Dla 
Świętochowskiego w ogóle wiek XVIII, wiek rozumu i rodzącej się cywilizacji, to 
czas rozwoju myśli geniuszów (choćby Monteskiusza i Woltera). Autor Genealo
gii	teraźniejszości wskazuje na olbrzymie dzieło historyczne O	obyczajach	i	duchu	
narodów jako na swoistą summę historyczną, mogącą pretendować do pierwszej 
historii cywilizacji:

W całym dziele nie ma ani jednego rozdziału, w którym by opinia Voltaire’a lepiej 
się uwydatniła. Zdaniem więc jego prawa moralne są wyryte w duszy wszystkich 
ręką Boga. (OPPM, 77)

Ważną kategorią dla myślenia Świętochowskiego o nowoczesności i ujęciu jej 
w ramy języka okazuje się świadomość. Zwracając uwagę na etykę niemiecką 
(OPPM, 95), pisze jednak o fundamentalnym rozróżnieniu pojęcia świadomości 
jako domeny filozoficznej i psychologicznej (tę dowartościowując):
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Bewusstsein [taki zapis w oryginale Świętochowskiego – D.M.O.], świadomość, stała 
się dla niej [etyki niemieckiej – dop. mój – D.M.O.] tak sakramentalnym pojęciem, 
że do dziś w większej części jej systematów trudno spotkać się z jakąkolwiek defi-
nicją psychicznego objawu, w której by ten urzędowy wyraz nie grał głównej roli. 
Że takie odnoszenie wszystkich procesów duszy do świadomych źródeł jest metodą 
przestarzałą i w wysokim stopniu błędną, nikt chyba nie wątpi, kto tylko bliżej zapoz-
nał się z filozofią, a zwłaszcza z najnowszymi jej badaniami. (OPPM, 95)

W rozpoznaniach Świętochowskiego ważne miejsce zajmuje Kant jako „obrońca 
świadomości moralnej” (OPPM, 95), autor pierwszej „gramatyki Etyki”27, która to

wypowiedziała wiele głęboko pomyślanych twierdzeń, wywarła szeroki wpływ, ujarz-
miła niezliczone mnóstwo umysłów, która jednakże nie była tak oryginalną, jakby 
można wnosić z entuzjazmu jej wielbicieli, bo zaciągnęła znaczną pożyczkę od sys-
tematów angielskich, która w znacznej części utraciła dziś swą wartość, a w głównej 
swej podstawie nie wytrzymuje ścisłej krytyki, wolnej od apriorycznego dyktators-
twa i mrzonek. […] Że zaś ten rozum nie jest i być nie może tak czysty, jak twórcy 
metafizycznych alembików mniemają, przekonał sam Kant, który w nim mimo całej 
czystości znalazł kategoryczny	rozkaz. (OPPM, 96)

Wskazując na Kantowską relację między treścią myśli a powinnością, autor 
przypomina, że treścią myśli jest imperatyw powinnościowy istoty wolnej, „powin-
ność” zaś jest wyrazem oznaczającym swobodę – istota swoją swobodę powinna 
poddać prawu, to zaś jest tylko „pojęcie absolutnej	samoistności” i obowiązuje „bez	
wyjątku”, zawiera bowiem „pierwotny wyrok istoty wolnej” (OPPM, 100).

Kiedy potem skonstatuje, że Hegel „omotał sprawę” (OPPM, 100) powinności 
i modalności, zwraca uwagę na niemożność wyrażenia tego zjawiska w porządku 
języka polskiego, języka innego, niż ten, w którym dokonało się owo przedyskuto-
wanie pojęcia powinności i moralności. Pisze o strukturze języka, w którą wpisane 
są moduły powinnościowe:

Nie próbuję nawet powtarzać jego [Hegla – dop. mój. – D.M.O.] definicji tych praw, 
bo mi się język polski od tej bezmyślnej roli wzbrania. (OPPM, 101)

Interesujące mnie zagadnienie zależności między językową potencją słowa i wpi-
sanym weń trzonem etyczności Świętochowski rozpatruje na podstawie dokonań 
Herbarta, który, jego zdaniem, wykłada swoją teorię pojęciami najogólniejszymi, 
jednak nie podaje żadnych faktów, a z przywołanych idei układa „najrozmaitsze 
kombinacje i szeregi, nie objaśniając, do jakiej doby życia ludzkości odnieść je 
należy” (OPPM, 101). Następnie wskazuje także na istotę przełożenia (translacji 
lingwistycznej) pojęć naukowych (stricte filozoficznych) na język niedyskursywny, 
nieakademicki, potoczny. Próbuje zastąpić naukowe pojęcia z zakresu filozofii, owe 
„zagadkowe wyrazy definicji” (OPPM, 104) i przełożyć je na „język zrozumialszy” 
(OPPM, 104). Przywołuje znamienne rozpoznania Schleiermachera z jego Philoso

27 Świętochowski przywołuje tu Sämmtliche	Werke, Leipzig 1848, t. VI, s. 101.
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phische	Sittenlehre, dotyczące formy etyki, która jest rozwojem obserwacji ujaw-
niającej niemożliwości przyjęcia formuły powinności opartej na swoistym rozdwo-
jeniu (OPPM, 106)28. Powinność – za Schleiermacherem – traktuje Świętochowski 
jako „formę bytu” (OPPM, 106) metody badań historycznych. 

Ważne okazuje się traktowanie znaczeń pojęcia powinności jako autonomicznych 
form bytu (posiadających własny, specyficzny status, będących autonomicznymi 
pojęciami słownika), jako odrębnego języka. Dlatego przywołuje się rozumienie 
pojęć „powinności” w etyce teoretycznej jako konsekwencje motta całej książki:

Wyrażając zdania Schleiermachera językiem zrozumialszym, wypada powiedzieć: 
metoda badań historycznych musi być historyczną i przyrodniczą; powinność zaś 
w niej uważać należy jako formę bytu, równomierną i równoważną z innymi. […] 
(…) trudno było umysłom wznieść się siłą abstrakcji do tej wyżyny, na którą dziś 
po stopniach faktów nagromadzonych przez etnologów wstąpić łatwo. Winien temu 
– powtarzam – także pogmatwany wykład Etyki Schleiermachera. (OPPM, 106)

Polski filozof zwraca również uwagę na to, że drugi kierunek etyki niemieckiej, 
wywodzący się z badań psychologiczno-etnologicznych i rozwijający się niezależ-
nie, nie opracował jeszcze w odpowiednim stopniu teorii moralnej (OPPM, 112). 
Przywołuje tu jedynie nazwisko Wilhelma Wundta, który poświęcił wiele miejsca 
zjawisku powstawania uczuć moralnych. Świętochowski uwypukla w swych roz-
ważaniach Wundtowską kategorię świadomości, która obejmuje tylko deduktywny 
proces sumienia – zastosowanie moralnych maksym do pojedynczych wypadków 
doświadczenia (OPPM, 112).

Rozpoznania swojego mistrza i promotora doktoratu, związane z pojęciem oby-
czaju (Sitte), które traktuje jako proces „ciągle wykonywany przez pewną społecz-
ność ludzi” (OPPM, 113), Świętochowski wieńczy stwierdzeniem, że obyczaj, dopóki 
traktowany jest jako żywa własność ogółu, jest „nieoszacowanym dobrem”:

jeśli do obyczaju	(Sitte) Wundt przywiązuje moralne znaczenie, to obyczajem w tym 
ścieśnionym znaczeniu nie może być wszystko «to, co ciągle jest wykonywanym 
przez pewną społeczność ludzi», gdyż w takim razie i jedzenie lub picie należa-
łoby do jego zakresu i żadna granica między obyczajem	a zwyczajem nie dałaby się 
dokładnie przeprowadzić. (OPPM, 113–114)

Przypomina zdanie Wundta, że prawa moralne powstają z obyczajów, a obyczaju – 
przywołując autora Vorlesungen	über	die	Menschen	und	Thierseele – «nie wynajduje 
ani jednostka, ani ogół równocześnie, lecz jest on wynikiem instynktownego taktu, 
wskutek którego każdy stosuje swe czynności do pewnej normy»” (OPPM, 114)29. 

Pisząc o etyce polskiej, zwraca Świętochowski uwagę na to, że była ona zawsze 
terenem pulsowania idei płynących z obcych źródeł, nierzadko  przyprawionych 

28 Por. także: F.E.D. Schleiermacher, Philosophische	Sittenlehre, Berlin 1870, §§ 62, 66, 71, 
93 i nast.

29 Por. także: W. Wundt, Vorlesungen	über	die	Menschen	und	Thierseele, Leipzig 1863, t. II, 
s. 124.
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dogmatami teologicznymi (OPPM, 128). Przywołuje tu nazwisko Henryka Gold-
berga, autora niewielkiej rozprawki O	psychologicznym	 źródle	moralności30. Naj-
istotniejsze jednak wydaje się spostrzeżenie dotyczące funkcjonalności znaczeń tych 
samych kategorii filozoficznych. Świętochowski rozumie istotę zmienności i zna-
mienności historycznej formuł, które opisują te same zjawiska. Możliwości ocenia-
nia i wartościowania, sygnowane przez różnych filozofów innymi nazwami, które 
okazywały się tylko innymi odcieniami tego samego fenomenu/zjawiska wskazują, 
że dla Świętochowskiego:

Wielką wartością tej argumentacji jest (…) nadanie moralnej roli egoizmowi, któ-
remu zwykle przypisywane bywają tylko ujemne własności, tak że np. Schopenhauer 
widzi w nim tylko «antymoralną władzę». […] (…) władza ta w języku rozmaitych 
systemów przebierała się w rozmaite nazwy: była sumieniem, moralnym	 zmysłem, 
instynktem lub uczuciem, powszechnym lub praktycznym	rozumem, światem	natury 
itd. Ponieważ nam nie idzie o definicje wyrazów, lecz faktów, więc możemy bez 
skrupułu wszystkie te imiona jednej ostatecznie rzeczy ogarnąć jednym ostatecznie 
tytułem: władzy	moralnej. (OPPM, 131–132)

Szeroko pojęta humanistyka – wedle Świętochowskiego – operuje przydatnymi 
kategoriami diagnozowania zjawisk, a nauki, takie jak: antropologia i etnografia, 
które posiadają narzędzia do badania historycznej zmienności pojęć i kategorii moral-
nych wśród ludów pierwotnych, potrafią wskazać, jak w tych organizmach społecz-
nych rozwinęły się grupy doskonalsze (OPPM, 150):

jeśli uczucia moralne u różnych ludów przedstawiają różnorodny widok, nie należy 
jednej ich odmiany brać za prawdziwą, a wszystkie inne uważać za skrzywienia jej 
lub odstępstwa. Jak więc wspomniałem, antropofagia, którą nasze uczucia odtrącają, 
a inne uprawniają, dowodzi, że organ moralny, chociażby nawet był wrodzonym, nie 
jest jednorodnym. Inaczej nie umielibyśmy ze stanowiska teorii moralnego rozwoju 
wytłumaczyć sobie jej powstania i istnienia. (OPPM, 150)

Warunki historyczne – jego zdaniem – decydują o traktowaniu danego zjawiska 
bądź kategorii jako moralnych lub niemoralnych (przykład wymordowania Albigen-
sów, działania papiestwa). Świętochowski podaje tu abstrakcyjną realizację przyk-
ładu europejskiego sumienia, które przeniesione na grunt amerykański, straciło swe 
pierwotne własności (OPPM, 152). Przywołuje też sąd Lubbocka, który odmawia 
ludom pierwotnym uczuć moralnych dlatego, że nie odpowiadają one jego włas-
nej (europejskiej) normie (OPPM, 157). Konstatacja Świętochowskiego wygląda 
następująco:

Niezależnie więc od faktów, jakie teoria powszechnej władzy naturalnej na swą obronę 
przedstawić może, nam wolno na podstawie wyżej przytoczonych dowodów zawnios-
kować, że w duchowym ustroju człowieka wrodzona, stała i powszechna władza 
moralna wykazać się nie da. (OPPM, 160)

30 Por. także: „Niwa” 1874, nr 59, s. 243–246; nr 60, s. 274–278. 
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Wyraża również przypuszczenie, że może kiedyś wyprowadzony zostanie mate-
matyczny wzór, według którego da się wyliczyć, 

skąd powstał w jednej społecznej grupie obowiązek zabijania bliźniąt, a w drugiej – 
wychowywania, ale nie rozumiem, jak można wymyślić taki „kategoryczny rozkaz”, 
któryby streszczał w sobie całą ludzką moralność, chociażby nie istniał „ani jeden 
przykład” zastosowania go w praktyce. (OPPM, 162) 

Diagnosta praw moralnych zwraca uwagę na dysfunkcjonalność języka, zawod-
ność, bowiem język wcale się nie nadaje do wyrażania wszelkich ogólnych formuł. 
Żadna forma językowego wyrażania (ponadto – żadne praktycznie wzorce gatun-
kowe) nie okazuje się pełna, całkowita, pojemna. Można rzec z całym przekona-
niem, że jedynie forma aforyzmu, którą wybrał na początku drogi twórczej i którą 
konsekwentnie się przecież posługiwał, a która okazała się podsumowaniem jego 
twórczej biografii w poszukiwaniu również formy gatunku, w najlepszym stopniu 
realizuje ten postulat. 

W dalszym wywodzie Świętochowski podaje przykład matematyki, która utwo-
rzyła sobie język własny, ze znakami, które nie posiadają specjalnej treści:

Ale w Algebrze mówię: A,	B,	C,	X,	Y – to nie wyrażam przez to nic takiego, co by 
mnie ograniczało w podstawianiu pojęć szczegółowych zamiast głosek. 2 A może 
zarówno znaczyć 2 łabędzie jak i 2 kruki. Tymczasem nie powiem: nie czyń bliź-
niemu tego, co tobie nie miło – to: 1) słowo czynić	nie obejmuje myślenia, które także 
podlega prawom moralnym. 2) bliźni	nie rozciąga się poza rodzaj ludzki, gdzie także 
istnieją obowiązki (np. względem zwierząt lub przedmiotów martwych); 3) miło – 
jak zauważył Kant – wyłącza prawo kary, wynikające z powinności. W podobnym 
wypadku znajdują się inne ogólne maksymy. (OPPM, 162)

Przywołując sądy Taylora, mówi o szeroko pojętej etyce, ale nie o rozumieniu 
jej pojedynczych struktur, stopni (OPPM, 164)31. Stanisław Jedynak zwraca również 
uwagę, że Świętochowski pod wpływem lektury Taylora (notabene tłumaczonego 
później przez Aleksandrę Bąkowską) odrzucił koncepcję wiecznych i niezmiennych 
praw moralnych, ta uświadomiła mu bowiem istnienie rozwoju i przekształcenia się 
form moralności od wcześniejszych do bardziej zróżnicowanych (późniejszych)32. 

Natura – wedle autora O	powstawaniu	praw	moralnych – nie może być żadną 
instancją moralną, „bo nie jest świadomą istotą, ani umieszczonym gdzieś poza ziemią 
światem Platońskich idei, lecz całym znanym lub możliwym bytem” (OPPM, 178). 

31 E. Taylor, Primitive	Culture, London 1871, rozdz. 19: „W nowoczesnych badaniach rozwoju 
cywilizacji zastosowanie tej historycznej metody zyskuje coraz większy poklask… Gdy etyczne sys-
tematy zostaną od najniższych form moralnych rozebrane i według stopni swego rozwoju uporząd-
kowane, wtedy dopiero umiejętna Etyka będzie mogła uwolnić się od dotychczasowego, wyłączonego 
skierowania jej na pojedyncze fazy moralności, uważane bez żadnej zasady za normy moralności 
ogólnej; wtedy dopiero będzie ona w stanie długą i powikłaną historię słuszności i niesłuszności przy 
pomocy ścisłej metody poddać dokładnemu rozbiorowi.” (tłumaczenie Świętochowskiego).

32 S. Jedynak, Etyka	w	Polsce.	Słownik	pisarzy.	Bibliografię oprac. L. Zdybel, Wrocław 1986, 
s. 182.
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Po raz kolejny przywołuje rozpoznania Woltera, który, choć miesza czyny moralne 
z czynami niemoralnymi (OPPM, 179), opisał wszechmoc „naturalnego	 prawa, 
które «od jednego końca świata do drugiego woła: czcij boga, bądź sprawiedliwym 
i kochaj ojczyznę»” (OPPM, 178).

Wedle Świętochowskiego nie ma ani stałych ani powszechnych praw moralnych, 
zależą bowiem one od miejsca i czasu, w żadnej ogólnej normie nie istniały i nie 
dadzą się ułożyć na podstawie niewzruszonych dowodów (OPPM, 188)33. Funkcjo-
nalność pojęcia egoizmu, nazywanego przez filozofów „ciążeniem	na	siebie”, opi-
suje w dyskursie nauk przyrodniczych jako „siłę przyciągania i odpychania woli” 
(OPPM, 200). Egoizm, według Świętochowskiego, jest „powszechną i główną siłą 
ludzkiej woli i źródłem pobudek moralnych, ogarnia on wszystkie popędy czło-
wieka i jest nieodłączną własnością jego ustroju, a zatem mieści w sobie i uczu-
cia moralne” (OPPM, 200–201)34. Co ważne – zwraca on uwagę na zakorzenienie 
w języku pojęcia egoizmu:

Słownictwo powszechnego użytku podkłada pod wyraz egoizm nie tak obszerne zna-
czenie. Przypisuje mu ono bowiem albo uczucia, krzywdzące drugich, albo obojętne 
na ich dobro. (OPPM, 201)

Kiedy poddaje refleksji paradoks i fenomen dialektycznych subtelności, które 
tkwią w formule wyrażania, wskazuje, że różnica dotyczy jedynie sposobu ujęcia, 
językowego wykładnika:

Bo między zganionym poglądem Kassyny, «który mniema, że współczucie powstaje 
z chwilowego złudzenia fantazji, mianowicie, przeniósłszy siebie na miejsce cierpią-
cego, doznajemy niby jego dolegliwości w naszej własnej osobie – a opinią Scho-
penhauera, który twierdzi, że «czuje cudze cierpienia jako swoje nie w sobie, lecz 
w cierpiącym», nie zachodzi żadna ważna różnica, jeśli nam nie zależy na dialek-
tycznych subtelnościach. (OPPM, 209)

33 Przy tej okazji, omawiając pojęcia egoizmu i litości, zwraca uwagę na ważne spostrzeżenia 
Rousseau, Smitha, Schopenhauera: „Zarazem wyznać trzeba, że zarówno Rousseau, jak Smith, 
Schopenhauer i inni, powyższą opinię głoszący, uznają litość za uczucie samodzielne, przez naturę 
w nas wszczepione, a nie doświadczeniem nabyte. «Litość ta – powiada Schopenhauer – jest nie-
zaprzeczonym faktem ludzkiej świadomości (!), stanowi jej istotną własność, nie opiera się na 
przypuszczeniach, pojęciach, religiach, dogmatach, myślach, wychowaniu i ukształceniu, lecz jest 
pierwotną i bezpośrednią, spoczywa w samej ludzkiej naturze, utrzymuje się we wszystkich sto-
sunkach i objawia się we wszystkich krajach i czasach.” (OPPM, 210). 

34 W przypisie do rozważań o Rousseau Świętochowski wyjaśnia, że podobne do wyrażonych 
tu twierdzenia Rousseau należy brać we właściwym ich pojęciu: „Źródłem naszych namiętności – 
według niego – początkiem wszystkich innych, jedyną wreszcie, która rodzi się z człowiekiem i nie 
opuszcza go przez całe życie, jest miłość siebie – namiętność pierwotna, wrodzona, poprzedzając 
każdą inną, i	której	wszystkie	inne	są	tylko	w	pewnym	znaczeniu	odmianami.” (OPPM, 200–201). 

Jeśli zaś chodzi o rolę popędu płciowego i instynktu płciowego – ważne są późniejsze rozpoz-
nania ze Źródeł	moralności (1912), kiedy Świętochowski pisze, że właśnie instynkt płciowy jest 
źródłem uczuć moralnych. Wytworzył on trwałe formy w małżeństwach, a pierwsze reguły moralne 
powstały w obrębie rodziny, następnie w coraz większych grupach społecznych. Por. A. Święto-
chowski, Źródła	moralności, Warszawa 1912, rozdz. V (W	rodzinie), zwł. s. 195–196.
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Przywołując pracę Ribota L’Hèrèditè, wskazuje na ten sąd filozofa, który określa 
niemożność myślenia bez zakorzenia w filologii, ale nie tyle w słowie w ogóle, ile 
w znaczeniu pojęć i kategorii językowych, w treści esencji myślenia. Nie konkretne 
słowa mają tu znaczenie, ale szeregi myślowe, implikatoryczne symbole, które tworzą 
całościowy i postępujący bieg myśli. Wszystko zanurzone jest bowiem w żywiole 
języka. Esencją myślenia jest właśnie owa ciągła progresja znaku:

«(…) nie możemy myśleć bez wyrazów. Bo myśleć, jest to sądzić, sądzić – to abstra-
hować lub uogólniać, a te operacje potrzebują znaków. Znak jest rodzajem obrazu, jego 
zastępcą, zależnym od mózgu, jak tego dowodzą wszystkie choroby pamięci, pozba-
wiając nas możności używania jakiegoś znaku. Najbardziej więc oderwane re  fleksje, 
jako związane ze znakami, przypuszczają jakiś odpowiadający im stan mózgu.» […] 
Nawiasem zauważę, że Ribot przecenia wartość faktu, który ma według niego „kwestie 
przecinać”. Bo naprzód niepodobna bezwzględnie twierdzić, że niezbędnym warun-
kiem myślenia są wyrazy. Jeżeli myślę o czasie lub ruchu, jeżeli wzniosę się w naj-
wyższe sfery spekulacji, mogę się zupełnie obchodzić bez ściśle oznaczonych słów. 
Tylko bez kategorii językowych obejść się nie mogę, wreszcie bez treści myślenia, 
ale to sprawa całkiem inna (OPPM, 220)35.

Sylogistyczna struktura wywodu Ribota, pełna wskaźników nawiązania, prowo-
kuje Świętochowskiego do refleksji nad kwestią wynikania myślowego. Sam przecież 
w korpusie felietonów (i ich warstwie retorycznej) – począwszy od programowego 
My i wy – jest mistrzem implikatorycznego zapisu myśli, ciągu świadomego rozwi-
jania wywodu (choć zbijanego na wzór sokratejski nieoczywistością prowadzenia 
myśli). Dzięki temu zabiegowi, dzięki efektownemu (ale efektywnemu) modelowaniu 
języka, świadomy opresyjnej roli słowa, konstruuje swoje wywody, używając zręcz-
nych chwytów retora. W kontekście rozprawki Ribota przywołuje również swój tekst 
Dziedziczność	charakteru („Tydzień”, Lwów 1874), w którym, jak pisze, rozwinął 
prawdopodobieństwa kwestii dziedziczności: 1. dziedziczność istnieje; 2. pomiędzy 
psychicznymi i fizycznymi stanami istnieje ścisła łączność i odpowiedniość (OPPM, 
223). Zamykając swoje rozważania nad kwestią moralności, Świętochowski dokonuje 
implikatorycznego dowodzenia, którego wniosek okazuje się jasny:

Prawa	moralne	powstają	z	utrwalonych	praw	społecznie	zjednoczonej	i	uporządko
wanej	 ludzkiej	woli. Ich rodowód, w głównych stopniach zawarty, przedstawia się 
w szeregu następujących przemian: z popędów woli rodzą się czyny, z czynów ich 
normy (obyczaje), z norm ich formuły – moralne prawa. (OPPM, 252)

Warto tylko na koniec rozważań na zasadzie klamry spinającej przywołać kon-
tekstowo uzupełnienie obu rozpraw (dysertacji doktorskiej po niemiecku i polskiego 
rozszerzonego wariantu tej pracy), jakim były Źródła	moralności (1912), dedyko-
wane Annie Tomaszewicz-Dobrskiej. W przedmowie na samym początku pojawiają 
się nazwiska Nietzschego i Comte’a jako patronów tego przedsięwzięcia. 

35 Świętochowski w Źródłach	moralności również powołuje się na tę pracę Ribota. Por. T. Ribot, 
L’Hérédité, Paris 1873, s. 357–371, 450. 
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Nietzsche jest tu ważny ze względu na fakt przewartościowania różnych kategorii 
i pojęć filozoficznych, bo dzięki „świetnym błyskom myśli”36 możliwe jest  ciągłe 
zadawanie pytań, próba diagnozy oraz genezy pojęć i uczuć moralnych, poszukiwa-
nie prawdziwej rzeczywistości moralnej. Świadomość ciągle nowego pytania i wni-
kania w tę rzeczywistość pozwoli bowiem – zdaniem Świętochowskiego – odkryć 
tajemnicę i znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania. Marek Pąkciński podkreśla, 
że wiele założeń epistemologicznych łączy Świętochowskiego (i pokolenie pozyty-
wistów) z Nietzschem (za Spencerem postęp prowadzący do różnorodności i specy-
fikacji sił i instynktów w procesie ewolucji, geneza praw moralnych sprzeciwiająca 
się Monteskiuszowi i Rousseau, zarzuty wobec postoświeceniowej tradycji doty-
czące powstawania praw moralnych związanych z rozumem)37.

Świętochowski w 1907 roku w Etyce	Nietzschego	z	punktu	widzenia	przyrodnika	
podkreśla jednak, że nie był on pierwszym, który wystąpił przeciw ogólnie panują-
cym podstawom etyki38. Wskazuje na pierwszeństwo sofistów – zwłaszcza na Kal-
liklesa, który w dyspucie z Sokratesem (uwiecznionej w Gorgiaszu	Platona) mówi 
o zbiorowisku (większości), które nadaje prawa. Ale rozróżnia tu Świętochowski 
dokonania młodego Nietzschego i jego dojrzałość filozoficzną, w której ujawnia się 
odrzucenie całej metafizyki i obranie za fundament pozytywizmu:

wykrycie pierwiastków etyki nie poza światem, ale w nim samym – oto główne dąże-
nie, główny ideał filozoficzny Nietzschego; pnie się on do niego coraz wyżej – zasiewa 
pierwsze ziarna w „Menschliches Allzumenschliches”, które kiełkują w „Jenseits von 
Gut u. Böse”, aż wreszcie bujnie wykwitną w „Genealogie der Moral” i „Antichrist” 
– ślady zaś i urywki myśli przewodniej znajdujemy jednak we wszystkich dziełach 
Nietzschego, począwszy od drugiego okresu jego działalności, okresu pozytywizmu. 
Jest to dążenie do prawdy, chęć zastąpienia nieprawdopodobnego bardziej prawdo-
podobnym (…)39.

Nietzsche jest dla niego czcicielem świata starożytnego, eksponującym greckie 
poczucie piękna i wyciągającym wnioski z kulturowego doświadczenia starożytnych:

Nietzsche – natura na wskroś szlachetna, głęboka i subtelna – całym swym jestes-
twem kocha ludzkość i kocha życie, mimo wszystkie cierpienia, a właśnie nawet 
przez te cierpienia, stara się więc wyobrazić sobie taką kulturę, która byłaby zgodną 
z naturą – prawdziwą kulturę, która przeszkodzi ludzkości zbyt szybko się zmęczyć 
lub wyczerpać40.

36 A. Świętochowski, Źródła	moralności, dz. cyt., s. 7. Wszystkie cytaty podawane są z tego 
wydania. Po cytacie podaję skrót dzieła – ZM i numer strony cytowanej. 

37 M. Pąkciński, Maski Zaratustry, dz. cyt., s. 134–135. 
38 S. S. [A. Świętochowski], Etyka	Nietzschego	z	punktu	widzenia	przyrodnika	(Szkic), „Prawda” 

1907, nr 21, s. 242 (całość artykułu: nr 21, s. 242–244 i nr 22, s. 255–256). 
39 Tamże, s. 243. Pisze o nim, że „ukochał świat starożytny i próbę odtworzenia go w wiekach 

średnich (nr 22, s. 255). Dokonał on – zdaniem Świętochowskiego – dzieła przyrodniczego, bo 
przeniósł na podłoże moralności refleksje związane z instynktami, walką o byt (s. 255), a proble-
matyczność przyjętych wartości etycznych rozpoznaje lepiej, niż Taine czy Renan. 

40 Tamże, s. 256. 
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Wskazanie na postać Comte’a ma na celu zweryfikowanie istniejących poglądów 
poprzez odwoływanie się do ich genezy i historii. Jedynie uwzględniając zmien-
ność procesów, można bowiem poznać naturę zjawisk. Co prawda w tym kontekś-
cie Świętochowski nie przywołuje słynnej formuły Comte’a: „Przeżywamy życie 
umarłych”, którą wyeksponuje w Genealogii	 teraźniejszości (na co wskazywałem 
wcześniej), ale jeśli się dobrze przyjrzeć, to podskórnie i ona patronuje tu jego roz-
poznaniom. Wiąże się przecież z nieodłączną kategorią przeżycia (Erlebnis). Nie-
odkrywcze jest stwierdzenie, że kategoria ta jest ważna dla pokolenia postycznio-
wego ze względu na doświadczenie wspomnienia, kategorie: pamięci, budowania, 
roli opowieści (w strukturze tekstów kultury) diagnozującej z przeszłością. Dzięki 
mechanizmowi przypominania, mówienia, opowiadania (przepracowywania traumy 
i sposobu na jej opowiedzenie, zachowania w pamięci – poprzez opowieść i słowo) 
to, co opowiedziane, istnieje, więc zostaje (poprzez przywołanie) i staje się jedno-
cześnie częścią teraźniejszości, aktualności, struktury czy modelu ludzkiej biografii. 
Brzozowski za Emersonem będzie często podkreślał, że „wszystko jest  biografią”, 
a Świętochowski decyduje się pisać pod koniec życia wspomnienia, dziennik, afo-
ryzmy jako oddzielne gatunkowe teksty. 

Wypada w tym kontekście przypomnieć tylko kwestię poruszaną i opisaną już 
przez badaczy, że oto comtyzm (obok kantyzmu)41 jako perspektywa poznawcza 
XIX wieku, staje się formułą pomocną dla przepracowania traumy pamięci w przes-
trzeni zanikających wzorców tożsamościowych. Kategoria „prze-życia/prze-żywania” 
– to z jednej strony doświadczanie czegoś intensywne, momentalne, własne, ale i for-
muła przerabiania czegoś, następowania czegoś po czymś, ciąg i swoista nadbudowa. 
To także przyrastanie opowieści, jednocześnie weryfikacja i mutacja nowych wątków, 
ale nie budowa od nowa. To specyficznie mutowany wzorzec, odsłaniający prawidła 
refleksji nad pamiętaniem i pamięcią, pokazanie paradoksu umierania i pamiętania, 
życia w pamięci i języku – reinterpretacja „tamtego”/„cudzego” poprzez interpreta-
cję „obecnego”/„mojego”. 

Już jeden z krytyków Źródeł	moralności, w roku wydania rozprawy, nazywając 
Świętochowskiego Ministrem Postępu, wytyka nienaukowość autora:

Autor w dziele, które ma być naukowym, nie tylko nie przeprowadził logicznie swej 
metody, ale nadto; posługiwał się metodą nie mającą nic wspólnego z naukowością. 
[…] (…) p. Świętochowski, wygłosiwszy teorię, pozbierał fakty łapu-capu, z różnych 
krajów, z różnych cywilizacji, wydzielił je z naturalnego środowiska i otoczenia, zerwał 
węzeł z poprzedzającymi je przyczynami oraz współczesnymi im zjawis kami, i tak ogo-
łocone, wykrojone, rzucił na głowę oszołomionego i przytłoczonego czytelnika42.

41 Zob. przywołane prace B. Skargi, A. Hochfeldowej, W. Tyburskiego. Ponadto: B. Skarga, 
Comte, Warszawa 1966. Choć – jak zauważa Barbara Skarga – w czasie pozytywizmu pisano 
o nieznajomości Comte’a w Polsce (Przyborowski, Chmielowski, Kelles-Krauz), s. 10. Zob. K. Kel-
les-Krauz, Naród	i	historia:	wybór	pism, wybrał i oprac. i przedm. poprzedz. S. Ciesielski, Warszawa 
1989; tenże, Wybór	pism	politycznych, Kraków 1907.

42 Dr A. Ski, «Wszelka	moralność	 jest	moralną.»	 (Uwagi	 z	 powodu	 „Źródeł	moralności”	
p.	A.	Świętochowskiego), Warszawa 1912, s. 6 [odbitka z „Roli”].
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Podstawowym zarzutem jest tu stworzenie jednolitego prawa powstawania moral-
ności we wszystkich społeczeństwach i rasach. Choć wywody na temat instynktu, 
życia rodzinnego są, zdaniem recenzenta, na ogół słuszne, to nie mają właściwego 
podkładu43. Ponadto Florian Znaniecki na łamach „Przeglądu Filozoficznego” zwraca 
uwagę, że Świętochowski, dawniej inicjator badań etologicznych, w swej pracy:

bezkrytycznie przejął się duchem pewnych myślicieli szkoły angielskiej, zamiast pogłę-
bić swe założenia, uwzględnić w samym badaniu, nie tylko streścić częściowo, metodo-
logiczne wskaźniki francuskiej socjologii, zapoznać się z ruchem, panującym w Niem-
czech na polu filozofii nauk normatywnych i humanistycznych. Może by wtedy szerzej 
spojrzał na problemat etyki, a etologiczne jego badania byłyby bardziej pozytywne. 
Zamiast książki o publicystycznej raczej wartości, mielibyśmy wówczas zapewne dzieło 
naukowe, w którym powitalibyśmy cenny nabytek dla naszej ubogiej socjologii44.

Ostatnim dopowiedzeniem niech będzie podobna refleksja nad stanowiskiem 
i statusem etyki w Źródłach	moralności, w których już na początku Święto chowski 
definiuje i różnicuje wyraźnie moralność i etykę. Moralnością jest dla niego „zbiór 
obowiązujących lub zalecanych form postępowania w danym czasie i miejscu”, etyką 
„teoretyczne ich usystematyzowanie” (ZM, 11). Przywołuje stanowiska: Wundta, 
które opiera się na aprioryzmie kantowskim (ZM, 12), Simmla, który nie uznaje 
„nauki normującej” (ZM, 13), Durkheima, uznającego za pierwszą i podstawową 
regułę badania faktów jako rzeczy zrównanie ich z innymi zjawiskami, będącymi 
przedmiotem poznania (ZM, 15), Roberty’ego uważającego moralność jako  ścisły 
wykładnik obyczajów, zwyczajów, praw, stosunków społecznych w porządku fak-
tów, a etykę za poznanie, które rozwija się według zwykłych praw wszelkiej  władzy 
ludzkiej (ZM, 17), a także wielu innych filozofów i socjologów, o których więk-
szości pisał wcześniej (Guyau, Le Bona, Westermacka, Iheringa, Schleiermachera, 
Taylora, Milla, Spencera). Ale samo przywołanie i katalog definicji nie jest istotą 
jego studium. Warto tylko dodać, że Świętochowski odwołuje się do konkursu na 
łamach „Przeglądu Filozoficznego” i faktu nagrodzenia rozprawy Ochorowicza 
Metoda w etyce (Warszawa, 1906). W pracy Ochorowicza nastąpiło bowiem ważne 
rozróżnienie na etykę naukową i normatywną (ZM, 20). 

W rozprawie ujawnia się dziewiętnastowieczna świadomość przenikalności etycz-
ności i moralności. Etyka jest w tej refleksji dziedziną naukową mówiącą o zjawiskach 

43 Tamże, s. 7–8. Warto też dopowiedzieć krytyczną recenzję W. Kosiakiewicza (tenże „Etyka”	
Aleksandra	Świętochowskiego, „Prąd” 1912, nr 2, s. 46–49), który wskazuje, że pierwszą myślą 
nasuwającą się przy czytaniu dzieła Święto chowskiego jest ta o nikłej naukowości tekstu, pracy 
mało krytycznej (s. 47). Wedle Kosiakiewicza, Świętochowski „nie poznał i nie wystudiował kwe-
stii, którą ma pretensję rozwiązać. I czy nie wymagałaby sprawiedliwość, aby jego pracę nazwać 
po prostu dziełem ignoranta?” (s. 47). Mocne konstatacje Kosiakiewicza dotyczą nie tylko materii 
tekstu, ale i sposobu posługiwania się dowodami, procedurą dowodu – rzekomo z czasów studenc-
kich (s. 48), biorącą za prawdy naukowe domniemania. Wreszcie – samą osobą autora Źródeł	
moralności, który jako człowiek „nie jest w stanie napisać pracy naukowej” (s. 48).

44 F. Znaniecki, Aleksander	Świętochowski.	„Źródła	moralności”.	Warszawa–Kraków	1912, 
„Przegląd Filozoficzny” 1912, z. 1, s. 241–246. 
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i fenomenach moralności, w jej zakresie mieściłoby się rozumienie moralności, choć 
warto tylko zwrócić uwagę, że sam Świętochowski i nie tylko (!) często wymiennie 
używał kategorii moralne/etyczne, a owo niedoprecyzowanie może tylko dawać przy-
puszczenie, że nie sama istota rozróżnienia okazywała się fundamentalna dla trakto-
wania tych pojęć (choć w Źródłach	moralności definitywnie je na początku wywodu 
rozgranicza). Praktyka językowa uświadamia, że każdy zapis jest historycznie zmienny 
i nie może stabilizować pojęć. 

Świętochowski, powziąwszy postanowienie napisania rozbudowanej wersji dokto-
ratu (i to w języku ojczystym), wskazuje właśnie na prawa i reguły moralne kształ-
tujące obszar etyczności, jednocześnie egzemplifikując co jakiś czas swój wywód 
pojęciami, kategoriami i w ogóle nomenklaturą z dziedziny etyki jako szeroko poję-
tego zbioru norm. Już w tytule zwraca uwagę na formułę „reguły/prawa”. Ma to 
naświetlać dylemat filozofa i dwutorowe traktowanie owych reguł czy praw: Świę-
tochowski pisze o etyce jako nauce humanistycznej i szuka języka jako wykład-
nika tej etyki, mówiąc o zewnętrznych wskaźnikach etyczności (rozumianej jako 
porządkowanie reguł tekstowych) i wewnętrznych (język autora, celowa modal-
ność i wybór przekazu). Pozwala to na uchwycenie dwutorowego funkcjonowania 
języka, który warunkuje prządek etyczny (pozajęzykowy) i jest jednocześnie przez 
ten porządek stanowiony.

1.2. Projekty etyczne

Jan Tomkowski, pisząc o etyce pozytywistów, wskazuje na zasadność rozpoznania 
Orzeszkowej w jej późnych tekstach, na diagnozy Ochorowicza, na swoisty „ostatni 
podręcznik etyki” polskiego pozytywizmu, czyli Najogólniejsze	ideały	życiowe Prusa, 
na późne teksty Świętochowskiego, który przecież od etyki i moralności zaczyna 
własne rozpoznania, które określają jego późniejszą drogę twórczą45. Autor Mojego	
pozytywizmu eksponuje etyczny kierunek myślenia pozytywistów, który kształtuje 
ich świadomość twórczą, podlegającą oczywiście ewolucji myślowej. 

Dla Świętochowskiego rozpoznanie wzorców etyczności przyczynia się do lep-
szego zbadania kwestii pochodzenia moralności i jej stanowienia. Pozytywistów 
etyka obowiązku i pracy, etyka zamazanej różnicy między prywatnym a publicz-
nym, etyka osobnicza i zbiorowa, ulegające dysproporcji i zachwianiu, „gwałcona 
przez swoje «ja»” (żeby sparafrazować sąd Stanisława Brzozowskiego dotyczący 
polskiego paradygmatu kultury ukrywającej własną cielesność) wiąże się oczy wiście 
z poszukiwaniem odpowiednich wzorców kultury, szukaniem antidotum na „nie-
motę” (termin Mariana Płacheckiego) postyczniową46. 

45 J. Tomkowski, Mój	pozytywizm, dz. cyt., s. 47. 
46 Oczywiście fenomen kryzysu wartości spowodowany traumą powstania 1863 roku jest zdiag-

nozowany i opisany w wielu pracach badawczych. Zob. M. Płachecki, Niemota [w:] Miasto	słów.	
Studia	 i	 szkice	 z	 historii	 literatury	 i	 kultury	 drugiej	 połowy	XIX	wieku, pod red. E. Paczoskiej, 
Białystok 1990, s. 179–188.
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Rozróżnienie na etykę prywatną i etykę publiczną (powszechną) można sytuować 
w kręgu rozważań Nietzschego, choć Świętochowski jest przekonany, że autor eseju 
Schopenhauer	jako	wychowawca problem etyki w ogóle (i moralności) określa jako 
istnienie poza dobrem i złem. A w konsekwencji czyta ją w pozamoralnym sensie, 
jak choćby w O	prawdzie	i	kłamstwie	w	pozamoralnym	sensie, w którym to tekś-
cie prawda – jak zauważa Michał Rusinek, odwołując się do komentarzy Michała 
Pawła Markowskiego z jego książki o Nietzschem47 – jest językową konwencją 
„przez swe oparcie w nomos, a nie w logosie – nie daje w dodatku żadnej gwa-
rancji, iż owo «powszechnie obowiązujące znaczenie» jest adekwatne, to znaczy 
że «oznaczenia i rzeczy pokrywają się»”48. To właśnie Nietzsche w Ludzkim,	arcy
ludzkim pisze o rozłączeniu etyki prywatnej i powszechnej oraz o konsekwencjach 
tego rozróżnienia dla świadomości człowieka. Świadomości człowieka myślącego, 
rozpoznającego tożsamość i warunki własnej kultury, w których przychodzi mu 
tworzyć i poprzez które zostaje historycznie i kulturowo określony, bo jeśli ludz-
kość chce trwać, musi być odkryta jako „naukowa miara celów ekumenicznych”, 
„znajomość warunków kultury”, bo na tym – wedle Nietzschego – polega zadanie 
„przyszłych duchów” nowej ery49:

Etyka dawniejsza, a szczególnie etyka kantowska, wymaga od jednostki postępków, 
których pożąda się od wszystkich; to było pięknie i naiwnie; jak gdyby każdy bez 
wszystkiego wiedział, jaki sposób postępowania wyjdzie na dobre całej ludzkości, 
a zatem jakich w ogóle postępków można sobie życzyć; jest to teoria, jak ta o wol-
ności handlu, przypuszczająca, że harmonia ogólna m u s i się wytworzyć sama przez 
się, dzięki prawom naturalnym doskonalenia się50.

Etyka prywatna Świętochowskiego to porządek zgodności ze sobą, ale też cią-
głej niewiadomej. W swych tekstach dyskursywnych, publicystycznych i literackich 
autor nieustannie (jak choćby Kant, Mill, Nietzsche czy Tołstoj51) występuje prze-
ciw wyzyskowi osoby/indywiduum przez innego. Celowo przywołać można rów-
nież w tym kontekście właśnie kategorię Nietzscheańskiego ogromu (Ungeheure), 
zastosowaną co prawda dla wyrażenia niesamowitości i nieopisywalności muzyki 
Wagnera52. Zapanować nad ogromem, ująć ogrom, przede wszystkim zderzyć się 
z bytem, jego nieograniczonością i potęgą to nie tyle nurtujący ciągle Świętochow-
skiego dylemat ujmujący prawidła ludzkiej kondycji i jej właściwości, ile (przede 
wszystkim) odpowiedź na pytanie, jak zapanować nad świadomością i w jakie ramy 
wpisać to doświadczenie, czym jest etyczny projekt, który spełni oczekiwania i jeśli, 

47 Zob. M.P. Markowski, Nietzsche.	Filozofia	interpretacji, Kraków 2001, s. 88. 
48 Por. M. Rusinek, Między	retoryką	a	retorycznością, Kraków 2003, s. 242–243. Por. także: 

M.P. Markowski, dz. cyt., s. 88. 
49 F. Nietzsche, Ludzkie,	arcyludzkie, dz. cyt., s. 32. 
50 Tamże, s. 31. 
51 Por. rozprawkę Tołstoj	 i	 tołstoizm [w:] tegoż, WPK, s. 463–466. Napiszę o tym w dalszej 

części książki. 
52 Por. F. Nietzsche, Narodziny	tragedii	czyli	hellenizm	i	pesymizm, przeł. L. Staff, posłowie 

T. Macios, Kraków 2003. Por. także: R. Safranski, Nietzsche, dz. cyt., s. 7. 
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to jaki jest jego algorytm. Swoista etyka retoryczna Świętochowskiego uświadamia, 
jak w zapisie dostrzec formuły wartościujące i kategoryzujące oraz jakie konsekwen-
cje dla całości myślenia o danym zjawisku one niosą. Także – jakie konsekwencje 
niosą również dla refleksji nad istotą myśli i porządkowania reguł czytania (szerzej: 
diagnozowania i modelowania w trakcie lektury własnych rozpoznań).

Myśl, wedle autora Genealogii	 teraźniejszości, jako spadek po oświeceniowej 
racjonalności, konstrukt filozofii wieku rozumu to fundament paradygmatu pozyty-
wistycznego, jego osocze kulturowe. Świętochowski myśl oświeceniową transponuje 
i przekształca twórczo (nie kumulacyjnie). Bo dla Świętochowskiego – Oświecenie 
– to, podobnie, jak dla Kanta, owo wyjście człowieka ze stanu niepełnoletności, ale 
nie wiąże się ono ściśle z kategorią procesu historycznego, lecz w ogóle z wyjściem 
poza utarte szlaki myślenia, poza fanatyzm i ciemnotę, poza stereotypy i klisze kultu-
rowe, które nawarstwiają się w różnych okresach dziejów. Maciej Gloger, pisząc o roli 
pozytywizmu w kształtowaniu nowoczesności, zauważa, że pozytywizm to „właściwy 
czas realizacji projektu oświeceniowego w Polsce”53. Oświecenie dla Świętochow-
skiego, jak o tym pisałem w kontekście Genealogii	 teraźniejszości, to rozpoz nanie 
myśli, świadomość „własnej kondycji” i współdziałania, to ciągła progresja, postęp 
myśli i ludzkości jako nieodłączony fenomen rozwoju, to wyjście z polskiej „dusz-
nej chaty”, by pozwolić nieść się prądom nowych horyzontów, nowej (w znaczeniu 
więcej odkrywającej, choć nie zawsze lepszej, okazującej inne perspektywy) dro-
dze rozwoju, samorealizacji i przede wszystkim widzenia niejednotorowego, tylko 
zawsze „wobec”, w relacji. Oświecenie dla Świętochowskiego – humanisty, rzecz-
nika postępu, działacza propagującego nieodłączny proces humanizacji myśli ludz-
kiej jako gwarant lepszego rozwoju cywilizacji – to w ogóle inteligibilność świata 
myśli. Dlatego tak często odwołuje się do tego okresu mentalnego, dyskutując nad 
kształtem i formą diagnoz pozytywistycznych, nad profilem krytyki etycznej.

Mieczysław Dąbrowski w Projekcie	krytyki	etycznej (2005)54, pisząc o zjawisku 
etyczności, zwraca uwagę na fakt zakorzenienia etyki w języku. Odwołuje się do 
wcześniejszych rozpoznań Danuty Ulickiej, która opisuje tę perspektywę, swoisty 
„zwrot etyczny” poprzez możliwość zapisania i uwikłania modalności w języku. 
Danuta Ulicka pisze: „Etyka jest (…) prymarnie sprawą języka”55 i rozpoznaje 
zasadnicze kwestie etyczności. Etyczność – jak zauważa Mieczysław Dąbrowski – 
oznacza taką decyzję, która powoduje „wybór co najmniej dwóch racji, sposobów 
widzenia, oznacza uwikłanie w aporetyczność”56, którą Richard Rorty nazywa „etyką 

53 Por. M. Gloger, Pozytywizm:	między	nowoczesnością	a	modernizmem, dz. cyt., s. 6. Por. także: 
S. Opara, Nurty	filozofii	współczesnej, dz. cyt., s. 32. 

54 M. Dąbrowski, Projekt	krytyki	etycznej, Kraków 2005, rozdz. I (Projekt	krytyki	etycznej), 
s. 11–30. 

55 Por. D. Ulicka, Poetyka	–	etyka	–	dogmatyka.	O	tzw.	paradygmacie	etycznym	w	literaturoz
nawstwie	lat	dziewięćdziesiątych [w:] Dialog,	komparatystyka,	literatura. Profesorowi Eugeniuszowi 
Czaplejewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, pod red. E. Kasperskiego 
i D. Ulickiej, Warszawa 2002, s. 133.

56 M. Dąbrowski, dz. cyt., s. 27. 
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wrażliwości”57. Przywoływana przez Mieczysława Dąbrowskiego Lévinasowska 
perspektywa spotkania z Innym (świadomość dialogu i ujrzenia w twarzy Innego 
siebie) moduluje bowiem wzorce opowiadalności i kategoryzuje pojęcie etyczności 
rozumianej w sensie „przemawiania do Kogoś” (za Lévinasem)58, a etyczność aktu 
przekonywania się do czegoś, prezentowania swoich racji jest – wedle badacza – 
ugruntowaniem faktu, że język 

jest zawsze przemocą, łączy się z przemocą, przemoc uruchamia;  przemawiając do 
kogoś, namawiając do czegoś, przekonując do jakiegoś stanowiska –  wykorzystujemy 
ten fenomen59.

Autor Źródeł	moralności traktowany jest dziś często jako twórca etyki naukowej. 
Stanisław Jedynak w Etyce	w	Polsce.	Słowniku	pisarzy60 zwraca uwagę, że Święto-
chowski w szkicu Pozytywna	nauka	moralności	(„PT” 1875, nr 9–10) za główną wadę 
dotychczasowej etyki uznał brak metody działania, a wcześniejsi badacze przedmiotu 
nie uwzględnili faktu, że formy życia moralnego wytwarzały się stopniowo. Meto-
dzie metafizycznej przeciwstawił pozytywistyczną metodę badań etycznych. Autor 
podkreśla, że podobnie jak Lévy-Bruhl czy Durkheim, Świętochowski chciał uwol-
nić rozważania o etyce od refleksji o nadprzyrodzonej jej genezie i związanego z tym 
przekonania o jej niezmienności i powszechności. Na gruncie polskim pierwszy zauwa-

57 Tamże, s. 27. Por. także: R. Rorty, Etyka	zasad	a	etyka	wrażliwości, tłum. D. Abriszewska, 
przejrzał A. Szahaj, „Teksty Drugie” 2002, nr 1/2, s. 51–63. 

58 Por. M. Dąbrowski, dz. cyt., s. 11. 
59 Tamże, s. 11–12. Warte uwagi jest jeszcze jedno dopowiedzenie. Mieczysław Dąbrowski 

w przywołanej pracy powołuje się na sądy Ryszarda Nycza z Literatury	jako	tropu	rzeczywistości	
(wskazującego na „nurt obiektywistyczny” w literaturze, na językowy kontekst rzeczywistości, która 
jawi się w formie zmediatyzowanej poprzez operacje językowo-retoryczne, na transfigurację realnego 
w ślad, tego w trop figuralnej (retorycznej) reprezentacji). Dąbrowski przypomina powinności 
pisarza dziewiętnastowiecznego, który „miał poczucie, że panuje nad rzeczywistością, stoi obok 
niej i może ją śmiało i bez zająknięcia zreferować, pisarz nowoczesny (modernistyczny) odczuwa 
lęk, lęk przed stojącym przed nim zadaniem, ale i „lęk przed wpływem” – wie, że sam tkwi w tej 
rzeczywistości i jako ten-który-jest-w-środku nie może dać pełnego, „obiektywnego” świadectwa, 
proponuje więc epifanie, fragmenty, drobiazgi, w których zamknięte są zarazem: rzeczywistość, 
której doświadcza i własna na nią reakcja, ekspresja, ocena.” (s. 24). Ale to rozpoznanie (z ducha 
dziewiętnastowieczne) – o ile na pewno patronowało wielkim powieściopisarzom-utopistom spod 
znaku Balzaka, Dickensa, Turgieniewa, do których akurat Świętochowski nie należał (w ogóle nie 
jest przecież powieściopisarzem w ścisłym tego słowa znaczeniu), młodej Orzeszkowej (tej sprzed 
Nad Niemnem) i niektórym powieściom Kraszewskiego, o tyle już w paradygmat modernistyczny 
wpisałaby się zapewne Orzeszkowa i jej „szkła magiczne”, dążąca jednak ku epifanicznemu trak-
towaniu przestrzeni literackości (na co wskazywały Grażyna Borkowska i Aneta Mazur), Kra szewski 
choćby z Latarni	czarnoksięskiej, wreszcie – Prus. Zob. także: R. Nycz, Literatura	jako	trop	rze
czywistości.	Poetyka	epifanii	w	nowoczesnej	literaturze	polskiej, Kraków 2001 (zwł. rozdz. wstępny, 
s. 13); E. Lévinas, Całość	i	nieskończoność.	Esej	o	zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, wstępem 
poprzedziła B. Skarga, Warszawa 2000; tenże, Znaczenie	a	sens, tłum. S. Cichowicz, „Literatura 
na Świecie” 1986, nr 11–12, s. 239–279. 

60 Por. S. Jedynak, Etyka	w	Polsce.	Słownik	pisarzy,	dz. cyt., s. 182–183. Por. także: tegoż, 
Etyka	polska	w	latach	1863–1918, Warszawa 1977, s. 17–41. Autor porządkuje ewolucję myślenia 
Świętochowskiego i skrupulatnie opisuje wkład Świętochowskiego dla polskiej myśli etycznej.
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żył, że moralność występuje w bardzo licznych odmianach i postaciach, co wiąże się 
z różnicami w psychice i uczuciach ludzkich. Zdaniem Jedynaka, etyka normatywna 
nie jest dla Świętochowskiego nauką, nie stanowi bowiem usystematyzowanej wie-
dzy obowiązujących i stałych zasad postępowania, a etyka naukowa sprowadza się do 
etyki opisowej61. Na tę prawidłowość zwraca uwagę również w inspirującym i porząd-
kującym tekście Język	etyki	doby	pozytywizmu	Włodzimierz Tyburski62, który pisze 
o dziewiętnastowiecznym rodzeniu się świadomości naukowości etyki, wynikającej 
z potrzeby jej zainteresowań opisowych, normujących i oceniających63. 

Świętochowski realizuje swój własny projekt etyczny przez całe życie (i ma on 
różnorakie znamiona). Poszukiwania prowadzące ku etyczności i horyzontowi etycz-
nemu (od dyskursywnych tekstów poprzez twórczość artystyczną aż do projektów 
„wykonanych”) wieńczy projekt w Gołotczyźnie, gdzie zakłada szkołę, kształci 
i wychowuje młode umysły wychowanków64. W listach do Janiny Bemówny pisze 
ponadto o etyce wojennej, o etyce harcerskiej (ze względu na działalność w szeregach 
harcerskich ukochanej Marii)65. W tym kontekście warto tylko dodać, że w latach 
dwudziestych wydaje przecież Czcigodnych	Polaków.	Charaktery	– popularnonau-
kową książeczkę (o której napiszę dalej) z podtytułem „Książka do czytania dla 
młodzieży” z wizerunkami bohaterów narodowych, w której pokazuje narodowe 
etyczne projekty i wzorce postępowania (często heroizowane, a formuła tego szkicu 
dla młodzieży razi uogólnieniami). 

Ta swoista potrzeba „różnicy akademickiej”, „różnicy platońskiej” (żeby posłu-
żyć się terminem odniesionym do kontekstu ponowoczesności przez współczesnego 
filozofa idei, ucznia Adorna i Horkheimera – Petera Sloterdijka66) w myśleniu Świę-
tochowskiego pokazuje, że wyjście z przestrzeni miasta (ówczesnej Warszawy jako 
tygla sporów nie tylko politycznych i gospodarczych) projektuje wyjście ku poszu-
kiwaniu „prawdziwej” moralności, by realizować siebie, poszukiwać prawdy, która 
staje się stygmatem wędrowca. By móc realizować projekt wychowania ku istocie 
etyczności, ku poznaniu siebie, mimo że w biografii autora Herezji	 i	paradoksów	
widoczne są jednak pęknięcia. Etyka codzienności rodzinnej, jak o tym pisałem 
w rozdziale II, podszyta jest przecież nieporozumieniem.

61 Tamże, s. 182–183. 
62 W. Tyburski, Język	etyki	doby	pozytywizmu [w:] Pozytywizm.	Języki	epoki, dz. cyt., s. 60. Autor 

pisze, że Świętochowski deklaruje niechęć do etyki normatywnej, sądzi bowiem, że „właściwym 
zadaniem etologii jest badanie faktów moralnych oraz wyprowadzanie z nich na drodze indukcji 
ogólnych praw” (s. 60). Por. także opinie autora na temat Źródeł	moralności (s. 59). 

63 Tamże, s. 57. 
64 Por. L. Janikowa, Z	buntem	przez	życie.	Opowieść	biograficzna	o	Aleksandrze	Bąkowskiej, 

Ciechanów 1999.
65 Por. rękopis listu Świętochowskiego do Bemówny w Archiwum PAN, dz. cyt.
66 Por. P. Sloterdijk, Kritik	der	Zynischen	Vernunft (1983); tenże, Krytyka	cynicznego	rozumu, 

przeł. i wstępem opatrzył P. Dehnel, Wrocław 2008; tenże, cykl Sphären (1998–2004); Literatur 
und	Organisation	von	Lebenserfahrung.	Autobigrafien	der	Zwanziger	Jahre, München 1978; Pogarda 
mas:	 szkic	 o	walkach	 kulturowych	we	współczesnym	 społeczeństwie, przeł. B. Baran, Warszawa 
2003. Por. także: O	trudnym	dojrzewaniu	do	szczęścia, rozmowa Agaty Bielik-Robson z Peterem 
Sloterdijkiem, „Dziennik”, z 17.11. 2007, dodatek. 
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Inaczej jest w projekcie pisarskiej obecności i aktywności. Etyka obowiązku 
wprzęgnięta w projekt pisarski widoczna jest od samego początku drogi twórczej, 
kiedy weźmie się pod uwagę mentorski ton cyklu Liberum	veto, w którym Świę-
tochowski pokazuje działanie zmierzające ku opisaniu i zdiagnozowaniu wzorców 
kultury i moralności. Imperatyw kategoryczny – owo tytułowe „nie pozwalam” 
wiąże się z funkcją strażnika kultury i moderatora narodowych dyskusji na temat 
kształtu polskości. Można Świętochowskiego posądzać o to, że funduje na łamach 
„Prawdy”, a potem „Gazety Warszawskiej” i „Myśli Narodowej” osobniczy, wręcz 
utopijny wzorzec myślenia o prawidłach etyki, moralności, powinności, bo przez 
kilkadziesiąt lat (nieustannie) daje się słyszeć mentorski głos z ambony sprawy 
narodowej, a specyficznie projektowana i prowadzona ścieżka zapisu myśli prze-
czy temu podejrzeniu. Tyle że to głos konsekwentnie przypominający paradoksy 
wolnościowe jednostek i zbiorowości. 

Zmagania Świętochowskiego z pojęciami i kategoriami dotyczącymi moral ności, 
etyki, prawdy, sumienia, od początku jego drogi twórczej określają profil jego tek-
stów. Pyta przecież nieustannie, czy i czym jest prawda i czy w ogóle docieramy 
do jej sedna, jej istoty67. Język tekstów Świętochowskiego ujawnia bowiem zna-
miona projektów etycznych, retoryczne figury etyki określające dyskurs etyczny (na 
zasadzie celowego zestawienia pojęć) i w konsekwencji uobecnia się jako etykizu-
jąca przestrzeń diagnozy. Warto również postawić pytanie, na ile etyczna ścieżka 
świadomego rozpoznania słowa, jest konsekwentnie realizowana: pytanie o status 
prawdy w etycznym projekcie (zarówno publicznym, jak i prywatnym), o możli-
wość przewartościowania wartości. 

W myśleniu autora Źródeł	moralności wiele odnaleźć można etycznych projek-
tów, które ten opisuje ze świadomością wartości języka, owego etycznego projektu 
językowego obrazu świata i kwantyfikatorów służących jego ujęciu. Żeby tylko 
sygnalnie posłużyć się zestawieniem, jest to następujący obraz przywołań: od Epi-
kura, Platona, Marka Aureliusza, po Spinozę (utożsamiającego etykę z ontologią)68, 

67 Aneta Mazur w inspirującym tekście „Ludi	bene	fundati”?	Dylematy	etyczne	w	„Tragiko
medii	prawdy”	Aleksandra	Świętochowskiego diagnozującym rozpoznania aksjologiczne, opisuje 
Świętochowskiego świadomość relatywności pojęć, fałszowania i prawdziwości zjawisk, kategorii 
kłamstwa jako zwornika myślenia. Por. A. Mazur, dz. cyt., s. 53–63. 

68 Świętochowski pisze przecież o etyce naturalnej „wyalienowanego filozofa” – Spinozy 
w Dumaniach pesymisty, a także będąc pod wpływem filozofii niemieckiej, o panteistycznym pro-
jekcie autora Etyki (której notabene pierwsze wydanie ukazało się dopiero po śmierci filozofa w 1677 
roku w dziełach zebranych).

Warto w tym kontekście dopowiedzieć, że zainteresowanie Spinozą przybiera na sile w okresie 
Młodej Polski, kiedy wychodzą tłumaczenia Staffa. Żuławski, odbywa studia w Brnie Szwajcarskim 
u Avenariusa i pisze doktorat Das	Problem	der	Kausalität	 bei	 Spinoza (1899). Wydaje również 
wiersze na cześć Spinozy (cykl Mędrzec, szkice Przed	 zwierciadłem	prawdy (1914) – pierwszy 
tekst otwierający cykl Baruch	Spinoza.	Człowiek	 i	dzieło). Poddaje analizie Spinozjańską etykę, 
która ma źródła w stoicyzmie (Epitet, Aureliusz) i racjonalizmie (Kartezjusz). Podskórny zachwyt dla 
Spinozy wyraża się również w rozpoznaniach Nietzschego dotyczących spójnego widzenia ciele-
sności i myślenia (ciała i myśli), dający się wyczytać w listach do Franza Overbecka (Spinoza 
wszakże może dokonać zadziwienia przez ciało). Doświadzenie choroby i cielesności warto zderzyć 
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Kanta,  Schopenhauera69, Nietzschego (patrona przywoływanego często w felietonach 
w „Humaniście Polskim” i „Kulturze Polskiej”), Guyau70, Stirnera71, Wundta. Lipski 
profesor we wstępie do Teorii	poznania	(tłum. polskie 1889), wykładając zadania logiki 
i funkcji języka (przechodzącego z zewnętrznych form od kolejnych wyobrażeń do 
„zlewu wyobrażeń”, tworząc syntezę odpowiadającą syntezie dźwięków72), pisze:

z tym, co pisze Spinoza na temat doświadczania ciała i ujęcia tego doświadczenia przez rozum. Por. 
F. Nietzsche, Listy, dz. cyt. Brzozowski w Legendzie	Młodej	Polski pisze o rozumie w ciele, w roz-
dziale Polskie	Oberamergau w kontekście Norwida o Bogu Spinozy „niezrośniętym z żadnym 
kształtem, żadną poszczególną postawą” (tamże, dz. cyt., s. 207). Ten model doświadczania poprzez 
ciało pozwala traktować filozofię Spinozy jako pas transmisyjny. Por. także: D. Trześniowski, Według	
Spinozy:	indywidualizm	etyczny	Jerzego	Żuławskiego [w:] Etyka	i	literatura, dz. cyt., s. 142–152. 
Por. także inspirujący tekst Michała Herera dotyczący czytania Spinozy poprzez kategorię ciała. 
M. Herer, Teoria	afektów	jako	etyka, „Kronos” 2007, nr 2, s. 107–120. 

Warto także dodać, że w Krótkiej	 historii	 etyki Alasdair MacIntyre, omawiając stanowisko 
Spinozy, wskazuje na pozbawioną stronniczości miłość do prawdy, którą uznaje za najwyższą ludzką 
wartość. Pisze o rozumieniu Boga jako tożsamego z Naturą, któremu odpowiada rozumienie etyki 
jako badania samej ludzkiej natury i tego, co naturą tą powoduje, a nie przykazań bożych. Por. tegoż, 
Krótka	historia	etyki.	Historia	filozofii	moralności	od	czasów	Homera	do	XX	wieku, przekł., wpro-
wadz. i przyp. A. Chmielewski, Warszawa 1995, s. 188–194. Autor konkluduje następująco swe roz-
ważania: „Człowiek oświecony jest więc według Spinozy istotą wchodzącą we współpracę z innymi 
w poszukiwaniu wiedzy, ale współpraca ta nie opiera się na strachu, jak u Hobbesa, lecz na wspól-
nym interesie zawartym w dobrach, jakimi są samowiedza i wiedza. […] Spinoza jest zatem pierw-
szym filozofem, który w etyce nadał miejsce dwóm pojęciom zdefiniowanym w taki sposób, aby 
wyrażały nowe wartości społeczeństwa nowożytnego – pojęciom wolności i rozumu.” (s. 194).

69 Obok Spinozy to najważniejszy patron cyklu Dumań	pesymisty, dramatów, nowel, miniopo-
wieści, aforyzmów, a także twórczości dyskursywnej. 

70 Czyta Zarys	moralności	 bez	 powinności	 i	 sankcji Guyau (tłumaczenie polskie dokonane 
przez bibliotekarzy „Prawdy”, Wydawnictwo Towarzystwa Kultury Polskiej (Sekcji Etycznej), 
Warszawa 1910). Dla Guyau – etyczne jest to, co samo istnieje, bycie, trwanie, maksymalnie aktywny 
udział i przeżywanie, obowiązkiem zaś jest uczestnictwo. Guyau w Zarysie	moralności	bez	powin
ności	i	sankcji pisze: „Czyż E t y k a, która jest usystematyzowaniem rozwoju moralnego ludzkości, 
byłaby bez wpływu na sam ten rozwój i czyż nie może w znacznym stopniu zmienić jego kierunku?” 
(s. 139). 

71 Świętochowski czyta Der	Einzige	und	sein	Eigentum Stirnera. Z lektury młodoheglisty (obok 
Feuerbacha, który patronuje późniejszej Tragikomedii prawdy) prawdopodobnie wyciąga też wnio-
ski dotyczące egoizmu, doświadczenia osobności, solipsyzmu moralnego, relatywizmu, a nawet 
refleksji nad filozofią stoików i epikurejczyków! Jakkolwiek wątek związany z „duchowością” 
najmniej go inspiruje, to warto wskazać, że książka Stirnera mogła się okazać przewartościowują-
cym studium na temat fenomenu myśli. Stirner pisze: „Każda myśl związana z jakąś rzeczą nie jest 
jeszcze niczym	innym	jak	tylko	myślą, nie jest myślą absolutną. Wydobyć na jaw czystą	myśl, czy 
też służyć jej – oto młodzieńcze pragnienie, a wszystkie świetlane formy świata pojęć, takie jak 
Prawda, Wolność, Człowieczeństwo, Człowiek	 itd. oświecają i zachwycają młodzieńczą duszę.” 
M. Stirner, Jedyny	i	 jego	własność, przeł. i przypisami opatrzyli J. i A. Gajlewiczowie, wstępem 
poprzedził L. Kusak, przekł. przejrzał A. Węgrzecki, Warszawa 1995, s. 13. 

Wilhelm Wundt w swojej Z	psychologii	i	etyki, powołując się na Stirnerowską perspektywę, podaje 
datę pierwszego wydania jako 1845 rok. Por. Zur	Psychologie	und	Ethik.	Zehn ausgewählte Abschnitte 
aus Wilhelm Wundt. Herausgegeben und eingeleitet von Dr. Julius A. Wentzel. Mit dem Bildnis Wilhelm 
Wundts, Leipzig 1911, rozdz. Über	eudämonistische	Moralsysteme.	Der	reine	Egoismus, s. 145. 

72 W. Wundt, Teoria	poznania, przeł. Z. Heryng, Warszawa-Petersburg 1889, s. 42. 
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Podobnie jak etyka mierzy uczucia i chcenia, będące przedmiotem psychologii, wedle 
ich moralnej wartości, aby w ten sposób pozyskać pewne prawidła, pewne normy 
dla działalności praktycznej, tak też i logika z różnorodnych związków wyobrażeń 
naszej świadomości te tylko wyobrażenia, które w stosunku do rozwoju naszej wie-
dzy noszą niejako prawodawczy charakter73.

W tym kontekście warto dopowiedzieć, że w swej Etyce Wundt pisze o logice 
i etyce jako zamkniętych naukach normatywnych (Normwissenschaften)74, w tym 
miejscu wskazuje również na etykę, która początkowo (pierwotnie) była nauką prak-
tyczną, normującą, czyli ustalającą reguły75.

Tyle że Świętochowski wiąże te różnorodne teksty filozoficzne i matryce znaczeń 
na zasadzie kulturowego równania filozoficznego. Skłonność do mieszania i nakłada-
nia się zakresów kategorii, pojęć, kontekstów filozoficznych charakteryzuje przecież 
wspólnotę intelektualną modernizmu. Świętochowski jest świadomy konsekwencji 
takiej drogi. Nie ma tu hierarchii, jest może tylko zrąb wyjściowy starożytnej etyki, 
która okazuje się dominującym trzonem i odwołaniem w całościowym planie Świę-
tochowskiego, na który wskazywała Ewa Paczoska, diagnozując epikurejski wzorzec 
myślenia autora rozprawki O	epikureizmie, jego wykład „higieny moralnej”, zbiór 
„reguł praktyczności”76. Dla Świętochowskiego ścieżka epikurejska na początku 
drogi twórczej wydaje się ścieżką uspokojenia i wyciszenia, pogodzenia, podobnie 
w zapisie aforystycznym z ostatnich lat życia. Epikureizm nie jest jednak dla Świę-
tochowskiego, tak jak dla Nietzschego – subtelną formą pozorującą. Za Nietzschem 
i Wildem – jak mniemam – przyjmuje jednak, że formuła aforyzmu staje się for-
mułą pełni, formułą zapisywania wędrówki, wartości totalnej. Zapis aforystyczny 
można sytuować także poza samym wartościowaniem (z tym się wiąże traktowanie 
nierozstrzygalności prawdziwościowej zdań aforyzmów i w ogóle zdań etycznych, 
o czym będę pisał rozdziale IV). Etyka wewnętrznego spokoju mędrca nieustan-
nie ulega zaburzeniom, rozedrganiom, niepewnościom o kształt ludzkiej tożsamo-
ści, kształt relacji międzyludzkich, wreszcie kształt więzi społecznych czy konst-
rukcji świadomości. Etyka indywidualistyczna (arystokratyczny liberalizm – jak go 
nazywa Grażyna Borkowska77) to jednocześnie wolność dla siebie i od siebie, stąd 
też refleksje autora Źródeł	moralności nad istotą egoizmu i altruizmu78.

Projekt ten nie jest jednak wykorzystaniem cudzych tekstów, nie jest utopią 
etyki, ale szansą na całościową diagnozę ludzkiego doświadczania życia. Osoba 
mistrza i dzieło (odnosząc określenie Brzozowskiego zastosowane do kardynała 

73 Tamże, s. 3. 
74 Por. Ethik.	Eine	Untersuchung	der	Tatsachen	Und	Gesetz	des	Sittlichen	Lebens	von Wilhelm 

Wundt, Stuttgart 1912, s. 7 [pierwsze wydanie – 1886]. 
75 Tamże, s. 8, 9. 
76 Zob. E. Paczoska, „Primumvivere”.	Aleksander	Świętochowski	w	antycznym	kręgu, dz. cyt. 

Por. także: E. Paczoska, Przeciw	 stereotypom.	Nowa	 etyka [w:] tejże, Dojrzewanie,	 dojrzałość,	
niedojrzałość, dz. cyt., s. 265–267. 

77 G. Borkowska, Arystokratyczny	liberalizm	Aleksandra	Świętochowskiego, dz. cyt., s. 80–91.
78 Por. A. Świętochowski, Źródła	moralności, dz. cyt., zwł. rozdz. Instynkty	 (Swoi	 i	 obcy), 

s. 201–220. 
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Newmana) w przypadku Świętochowskiego rozpryskuje się na wiele autorytetów, 
mimo ówczesnego czasu kryzysu autorytetów, a cywilizacja jako dzieło wybitnych 
jednostek (żeby tym razem przywołać formułę Carlyle’a) staje się osoczem myśle-
nia o jej istocie oraz formule rozwoju i ewolucji. 

W języku tekstów naukowych i publicystycznych Świętochowskiego pełno jest 
kwantyfikatorów wolicjonalnych, powinnościowych, którymi Poseł Prawdy posługuje 
się mniej lub bardziej świadomie. Ale co najważniejsze – często intencją myślenia 
i zapisania jest próba ujęcia w siatkę retorycznej ironiczności odpowiednich zjawisk 
tak, by pokazać i naświetlić jakość zarówno naszej narodowej moralności, etyki, jak 
i pozahistorycznego procesu powstawania praw rządzących i kierujących ich rozwo-
jem. Obecność kwantyfikatorów i wykładników etycznych w języku jego tekstów 
prowokuje do stwierdzenia, że w publicystyce Świętochowskiego bardzo często 
(nawet nieświadomie) przemyca on różne formy modalności (jako konsekwencje 
myślowe, ale nie zaprojektowane jako akt celowy). Zarówno wielkie etyczne kwan-
tyfikatory modalnościowe („trzeba”, „należy”, „należałoby”, „wypada”, „można”, 
„powinien”, „winni”, „nie/powinno się”, „musi”, „pragnę”, „chcę”) i klasyfikujące 
(„każdy”, „żaden”, „nikt”, „wszystko”, „wszyscy”), jak i znaczenie prostych słów 
– wyróżniają tkankę filozoficzną – uobecnioną poprzez słowną postać obrazu79. Iro-
nicznie cięty pamfletowy styl publicystyki Posła Prawdy ujawnia retoryczne uwi-
kłanie w etykę. Owa etyka retoryczna okazuje się wykładnikiem tekstu. Dzięki 
zastosowaniu kalamburu, pytań retorycznych, figur elipsy, synekdochy, metonimii, 
struktura frazy implikatorycznie spaja wywód, który cechuje się logicznością i prze-
myślaną konstrukcją (można traktować to jako echo frazy niemieckiej i porządku 
reguł w tymże języku, ale też reguł starożytnych i erystyki Schopenhauera). Publi-
cystyka Posła Prawdy ujawnia wpisanie w język projektu etycznego tożsamości 
podmiotu, która konstytuuje się często poprzez wykładniki powinnościowe. Język 
etyczny w publicystyce określa specyfikę wpisanej weń etyki i pokazuje uwikłanie 
etyki w języku oraz sytuuje je jako wzajemnie nakładające się przestrzenie80. 

Wtedy to filozofia zaczyna stawać się filologią, czy może raczej – filozofia jest 
w filologii zanurzona. W numerze „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego” (2006, 
nr 1(13)) – poświęconym literaturze i filozofii, w wielu miejscach wskazywano na 
wymianę między tymi dziedzinami nauk humanistycznych. Filozofia szuka bowiem 
w literaturze odnowienia języka, by odseparować się od funkcji dyskursywnych, nor-
matywnych. Staje się sposobem pisania. Literatura szuka języka w filozofii, by ująć 
struktury, formy, opisać poznanie. Stanisław Gromadzki, odwołując się do rozpoznań 

79 Wszystkie przywołane przykłady kwantyfikatorów są podawane z wydania pism publicys-
tycznych autora. Por. A. Świętochowski, Liberum	veto, dz. cyt. 

80 W publicystyce Świętochowskiego w każdym tekście daje się to uchwycić (wystarczy odwo-
łać się do wskazanego w poprzednim przypisie zbioru, w którym niemalże na każdej stronie struk-
tura zdań potwierdza moje rozpoznania). Świadomie, również w materiale „tekstowym” nie podaję 
konkretnych przykładów potwierdzających tezę, konstatuję jedynie oczywistą i namacalną obecność 
dotyczącą form retorycznej modalności języka. 
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Michała Pawła Markowskiego81, we wstępie do wspomnianego numeru podkreśla 
wartość wzajemnego przenikania się filozofii i literatury „zarówno w żywiole lite-
rackości, jak i tego, co filozoficzne”82. 

Oczywiście jestem świadomy językowego charakteru obu dziedzin (nauk: filologii 
i filozofii), ale warto tylko dopowiedzieć, że stawiają one inne cele, finalnie osiągają 
inne rezultaty oraz z innej też potrzeby powstają. Upraszczając, chciałoby się rzec, 
że (jako trzon tych nauk) po stronie filozofii stałyby: konceptualizm, abstrakcyjność, 
pojęciowość, analityczność, dążenie do obiektywności i konkretu. Po stronie literatury 
byłoby to osiągnięcie wrażenia, stanu emocji, swoistego „wnętrza”, szeroko pojęty 
subiektywizm, brak potrzeby referencjalności, niemożność sprawdzalności (fikcja). 
Warto też dodać, że Świętochowski ma świadomość specyfiki języka literackiego, który 
operuje przemilczeniem, skrótem, symbolem, poetyzacją, a język filozofii próbuje ująć 
potencjalność i kategorialność. Krzysztof Pomian, pisząc o różnicy między wypowie-
dzią literacką i filozoficzną, wskazuje, że wypowiedź literacka odznacza się osłabioną 
(ograniczoną) asercją, konkretnością, perspektywą jednostkową, wypowiedź filozoficzna 
natomiast – pełnym uprawomocnieniem własnych wypowiedzi, abstrakcyjnością, pers-
pektywą obiektywizującą, literatura to sfera fikcji, konkretu, prymatu jednostkowości, 
filozofia zaś dąży do uogólnień, posługuje się specjalistyczną terminologią i „aspiruje do 
pełnej asercji”83. Rafał Koschany w swej książce Przypadek.	Kategoria	egzystencjalna	
i	artystyczna	w	literaturze	i	filmie	zwraca uwagę na podobieństwo funkcji wypowie-
dzi literackiej i filozoficznej, obie stawiają sobie bowiem podobny cel, „czyli dotarcie 
do prawdy o świecie i człowieku. Inne są tylko metody realizowania tej nadrzędnej 
wartości poznawczej”84. Marek Kwiek z kolei, pisząc o zmianie paradygmatu pozna-
nia, wskazuje także, że filozofia nie stanie się literaturą, ale może zmienić jej status, 
bo filozofią jest to, co w danym czasie nazywają sami uczestnicy dyskursu filozoficz-
nego, co nazywają sami filozofowie. To oni właśnie uwikłani są bowiem w dzisiejszą 
kulturę, ale i w tradycyjne pytania filozoficzne, tworzą (czy „wykuwają” – za Markiem 
Kwiekiem – nowe pojęcie filozofii na swoje i dzisiejsze potrzeby)85. 

81 Zob. M.P. Markowski, Dlaczego	filozofowie	czytają	literaturę?, „Literatura na Świecie” 1997, 
nr 12, s. 216 i nast. 

82 Por. S. Gromadzki, Czym	jest	filozofia	literatury?, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2006, 
nr 1(13), s. 8. 

83 Por. K. Pomian, Powieść	jako	wypowiedź	filozoficzna.	Próba	strukturalnej	analizy	„Nienasyce
nia” [w:] tegoż, Człowiek	pośród	rzeczy.	Szkice	historycznofilozoficzne, Warszawa 1973, s. 145–180 
(tekst opublikowany także w tomie Studia	o	Stanisławie	Ignacym	Witkiewiczu, pod red. M. Głowińskiego 
i J. Sławińskiego, Wrocław 1972). Por. także: Wypowiedź	literacka	a	wypowiedź	filozoficzna, red. M. Gło-
wiński, J. Sławiński, Wrocław 1982; Ch. Norris, Filozofia/Literatura, przeł. J. Gutorow, „E(r)rgo” 2000, 
nr 1, s. 95–102; G. Dziamski, Czy	Derrida	zmienia	filozofię	z	literaturę?	[w:]	Pojednanie	tożsamości	
z	różnicą?, red. E. Rewers, „Studia Kulturoznawcze” 2, Poznań 1995, s. 103–112; E. Mukoid, Jedność	
słowa.	Rozważania	na	 temat	związków	literatury	 i	filozofii, „Ruch Literacki” 1987, nr 4–5, głównie 
s. 365; H. Arendt, Filozofia	i	metafora, przeł. H. Buczyńska-Garewicz, „Teksty” 1979, nr 5. 

84 Por. R. Koschany, Przypadek.	Kategoria	egzystencjalna	i	artystyczna	w	literaturze	i	filmie, 
Wrocław 2006, s. 145–146. 

85 Por. M. Kwiek, Filozofia	a	nauka	i	literatura	w	ponowoczesności.	Kilka	uwag, „Principia” 
1998, t. XXI–XXII, s. 159–174.
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Oczywistym jest to, że filozofia wyrasta z namysłu, ale często przecież ze zdu-
mienia, ze zmiany, z olśnienia, przypadku, owego błysku uzmysłowionego w lasku 
w Dijon bądź skonceptualizowanego podczas procesu stapiającego się wosku świecy. 
Filozofii przynależy przypadek rozumiany w kategoriach uświadomienia momentu 
przyczyny. Przypadek też ją stanowi. Następnie zostaje poddana refleksji, uspój-
nieniu, zdyskursywizowaniu. Można śmiało rzec, że i filozofia i filologia wyrastają 
z z(a)dziwienia, z przypadkowości, odkrycia. W ich formułę wpisane jest bowiem 
zarówno „wydarzanie się”, jak i „wydarzenie” (zmiana).

I choć obowiązek filozofowania w literaturze modernistycznej wyśmiewa cho-
ciażby Irzykowski, to można z całym przekonaniem stwierdzić, że proces ten obecny 
jest w trakcie całej drogi twórczej Świętochowskiego, który przecież – przeciwsta-
wia się kategoryzującej etyce normatywnej w filozoficznym dyskursie, choć samą 
normatywność wysoko ceni86, tym bardziej „formalizację” języka. Marek Pąkciński 
pisze o aprobacie wobec formalizacji etyki przez Świętochowskiego: 

Świętochowski (krytykując – przypomnijmy – wykorzystanie w filozofii niemieckiej 
interpretacji „semantycznej” i kwestionując jej poznawcze walory) był pod dużym wra-
żeniem możliwości „formalizacji” wiedzy o języku, stawiając ją za przykład  przyszłej 
„umiejętnej” etyce, spełniającej pozytywistyczne kryteria „wiedzy pewnej87.

Te wzajemne fluktuacje i łączliwość dyskursów opisują tekst etyczny (i nie tylko) 
autora Tragikomedii prawdy, stanowią bowiem o jego świadomości nieodseparowa-
nia i niemożności oddzielenia tych pojęć (wystarczy przyjrzeć się językowi drama-
tów, powieści politycznych, korpusowi publicystyki, wreszcie – aforyzmów).

Swoiste etykizowanie Świętochowskiego niesie za sobą konsekwencje przewar-
tościowania w dziedzinie humanistyki. Ten humanizm wątpiący, otwarty na zmianę, 
stanowi, wedle Świętochowskiego, fundament szeroko pojętego projektu etycznego. 
Jego etyka dowartościowująca indywidualne i osobnicze, własne jest etyką obo-
wiązku, postawienia siebie na ołtarzu pracy na rzecz zbiorowości. To etyka z odgór-
nym nakazem, pokazująca czas przemian, ważny dla Świętochowskiego z tego 
względu, że pozwala mu etycznie dojrzewać i rozpoznawać siebie i relacje z ludźmi, 
bowiem ten „Sokrates współczesny”88, podobnie jak jego mentor Wundt, jest mędr-
cem i tytanem wiedzy89. Robert Spaemann, pisząc o etycznym wymiarze ludzkiego 

86 Choć Stanisław Jedynak, przytaczając sąd Kaszewskiego o etyce Świętochowskiego, pisze, 
że autor Znaczenia,	żywiołów	i	zakresu	moralności występuje przeciw etyce Świętochowskiego (etyce 
pozytywistycznej), bowiem ten zajmuje się etyką teoretyczną, a nie praktyczną, gromadzi fakty, 
z których niewiele wynika, a różnorodność form obowiązku nie ujawnia genezy głównej zasady etycz-
nej. Por. S. Jedynak, Etyka	polska	w	latach	1863–1918, dz. cyt., s. 125–126. Por. także: K. Kaszew-
ski, Znaczenie,	żywioły	i	zakres	moralności [w:] Kłosy	i	kwiaty. Książka zbiorowa, Kraków 1869. 

87 M. Pąkciński, Maski Zaratustry, dz. cyt., s. 192. 
88 Używam tego określenia celowo, sam Świętochowski pisze we wspomnieniach o Sokratesie. 

Por. A. Świętochowski, Wspomnienia, dz. cyt., s. 125.
89 Warto w tym kontekście dopowiedzieć, że Ludwik Hieronim Morstin po spotkaniu z Wund-

tem opisał go jako starca, „dziwnie podobnego do małpy”, mędrca i tytana wiedzy. Por. L.H. Mors-
tin, Spotkania	z	ludźmi, Kraków 1957, s. 49–54. Jak dziwnie zbieżny to wizerunek z późniejszym 
wizerunkiem jego doktoranta i jakże zbieżne etykiety, którymi był sygnowany. 
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działania, pyta o sens etyki filozoficznej, u której początku znajduje się postać 
Sokratesa – wiecznie pytającego i dialogującego filozofa, by za pomocą namysłu, 
wciągnąć ludzi w dysputę dotyczącą konstytuowania się i przyjmowania poglądów 
moralnych90. Świętochowski uprawiał właśnie etykę filozoficzną (w rozumieniu Spa-
emanna), ta pyta bowiem o powody różnic91 i zakłada doświadczenie moralne92, nie 
uzasadniając wymiaru moralnego, tylko pokazując, że – zdaniem Spaemanna – jest 
on takim rodzajem podstawy, na której stoi człowiek93.

Paradygmat etyczny zostaje obudowany często w całościowym zapisie publi-
cystycznym (i nie tylko przecież) Świętochowskiego w retoryczną formę, która 
okaże się pomocnym rozwiązaniem w drodze ku rozpoznawaniu formy właściwej, 
idealnej, będącej ciągłym poszukiwaniem. Samo bowiem jej szukanie okazuje się 
dla Świętochowskiego istotne, a walka o słowo i ze słowem od sporu z Prusem 
o kształt i zadania felietonisty na łamach „Nowin”, rozpoznań z Dumań	pesymisty 
o istocie języka, przez strukturę cyklu (O	życie, Z	kroniki	młodości, Tragikomedia 
prawdy, Nieśmiertelne	dusze, Duchy) aż po oddzielne korpusy aforyzmów, poka-
zuje jego profil myślenia. 

Świętochowski stwarza w swym tekście projekt etyki totalnej, który ma na celu 
ujawnić wymiar sensu wędrówki w słowie. Marzy o syntezie myśli, myśleniu uspój-
niającym i zbierającym. Konsekwentnie realizuje ten projekt w aforyzmach, dlatego 
istota aforyzmu jest kluczową formą zapisania myśli. Wielość i różnorodność okreś-
lające całość poprzez różne gatunki – to formuła poszukiwania pełni (właściwego 
gatunku, opisującego mechanizmy języka i metajęzyka). Umieścić wszystko w słowie 
– to nieświadomy cel diagnoz. Choć Świętochowski przekonany jest o  bezzasadności 
jakichkolwiek celów i ostrzega przecież już w Dumaniach pesymisty przed ich sta-
wianiem. Również w tym przypadku filozofia staje się filologią (formuła aforyz-
 mu). Zakorzenienie w języku jako źródle ujmuje projekt etyki jako wędrówkę ku 
prawdzie wpisaną w osocze słowa, w „formalinę słowa”, żeby posłużyć się jakże 
adekwatnym określeniem Olgi Tokarczuk94. 

Język Świętochowskiego, wykorzystujący retoryczną siatkę znaczeń i modulacji, 
ujawnia, że etyczny wykładnik możliwy jest do uchwycenia poprzez reguły języka 
i formę opisu, ale też sama forma opisu narzuca często stosowanie odpowiednich 
wykładników etyczności. Hans Blumenberg, pisząc o boskiej prawdzie, która huma-
nizuje się w „uświęconej obudowie reguł retorycznych”95, wskazuje, że człowiek 
jest istotą potrzebującą retoryki jako sztuki iluzji, która pozwoli uporać się z bra-
kiem prawdy, a retoryka ponadto jako środek okazuje się formą, natomiast jako 

90 Por. R. Spaemann, Granice.	O	etycznym	wymiarze	działania, przeł. J. Merecki, Warszawa 
2006, s. 13. 

91 Tamże, s. 18. 
92 Tamże, s. 19. 
93 Tamże, s. 19. 
94 O. Tokarczuk, Bieguni, Kraków 2007, s. 450. 
95 Por. H. Blumenberg, O	aktualności	retoryki	w	wymiarze	antropologicznym [w:] tegoż, Rzeczy

wistości,	w	których	żyjemy.	Rozprawy	i	jedno	przemówienie, przeł. W. Lipnik, Warszawa 1997, s. 99. 
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mechanizm – jest rodzajem prawidłowości96. Jest bowiem techniką, która – zda-
niem Blumenberga – niczego nie skrywa97, jest systemem „pozyskiwania man-
datu do działania”, „formowaniem i obroną formującego się i już uformowanego 
pojmowania siebie samego – wobec siebie i wobec innych”98, język w retoryce jest 
„funkcją specyficznie niewygodnej sytuacji człowieka”99. Trafna myśl współczesnego 
historyka idei każe jednak zaznaczyć przekornie i podejrzliwie, że Świętochowski 
potrzebuje również retoryki jako sztuki iluzji, potrzebuje specyficznego profilowa-
nia dyskursu (zwłaszcza uwyraźnione jest to we wczesnym My i wy, specyficznie 
wymodelowanym) poprzez tkankę retoryczną. Prawdziwościowy model poznania 
wynika z perspektywicznej natury poznania prawdy i zapisania jej w języku.

Michał Rusinek, powołując się na stwierdzenia Bendera i Wellbery’ego doty-
czące wykrystalizowania się w modernizmie pojęcia retoryczności, wskazuje, że dla 
współczesnego rozumienia retoryki zmiana podejścia do języka okazała się newral-
gicznym punktem jej rozumienia (mimo jej agramatyczności100). Filozofem, który 
patronuje takiemu przejściu od retoryki (rozumianej w duchu Conleyowskim jako 
synekdochy starożytnej tradycji europejskiej101) do retoryczności, jest Nietzsche102 – 
mistrz paradoksu i oksymoronu103. Paul de Man w Alegoriach	czytania zauważa prze-
kornie, że zainteresowanie Nietzschego retoryką ogranicza się do notatek z semes-
tralnego kursu, który prowadził na uniwersytecie w Bazylei (zima 1872–1873), 
którego „słuchało nie więcej niż dwóch studentów”104. De Man wskazuje również 
na dwutorową możliwość odczytywania sensów retoryki. Retoryka – jak pisze de 
Man, rozważana jako perswazja – okazuje się performatywną, rozważana natomiast 
jako system tropów – dekonstruuje własną performancję:

Retoryka jest tekstem o tyle, o ile pozwala na dwa niewspółmierne, wzajemnie auto-
destrukcyjne punkty widzenia, a zatem stawia nieprzezwyciężalną przeszkodę na dro-
dze każdego czytania czy rozumienia105.

Swoista etyka retoryczna Świętochowskiego pomaga zrozumieć, jak w zapi-
sie dostrzec formuły wartościujące i kategoryzujące oraz jakie konsekwencje dla 
 całości myślenia o danym zjawisku to niesie. Można paronomazyjnie skonstato-
wać, że Świętochowski celowo uzurpuje sobie prawo do prawdy, ale prawdy w zna-
czeniu diagnozującym, określającym, a nie wartościującym. Kategoria powinności 
i formuła retoryczności mogą okazać się utopijne. Poprzez retoryczną świadomość 

96 Tamże, s. 100. 
97 Tamże, s. 105.
98 Tamże, s. 112–113. 
99 Tamże, s. 102. 
100 Por. M. Rusinek, dz. cyt., s. 75.
101 Tamże, s. 44. 
102 Tamże, s. 38–40. 
103 Tamże, s. 70. 
104 Zob. P. de Man, Alegorie	czytania.	Język	figuralny	u	Rousseau,	Nietzschego,	Rilkego	i	Pro

usta, tłum. A. Przybysławski, Kraków 2004, s. 128. 
105 Tamże, s. 159. 
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zapisania etycznego projektu w słowie Świętochowski zderza się z utopią języka, 
z utopią wyrażenia, z możliwością zapanowania nad słowem jako narzędziem sta-
nowiącym o istocie funkcjonowania faktu etycznego. Przecież, pisząc Utopie	w	roz
woju	historycznym (1910), jest świadomy takiej ewentualnej konsekwencji. 

Glosa końcowa 

Świętochowskiego krytyczny projekt etykizującej obecności pokazuje uwikłanie 
w język i w jego formy. Uświadamia najważniejsze pytanie etyczne – jak zapano-
wać nad formą wyrażania. Wynika ono z „różnicy”, z pęknięcia między intencją 
a słowem. Etyczność jako próba odnalezienia sensu ujawnia dialogowy stosunek 
z myślą filozoficzną poprzedników Świętochowskiego. Prowokuje to do pytania 
o to, czy autor Perkalików	pozytywizmu stworzył spójną koncepcję etyki własnej czy 
wpisuje się tylko w mapę projektów cudzych. Katalog przywołań dowartościowuje 
i świetnie diagnozuje świadomość wzajemnego przenikania się języka i etyczności 
(kwantyfikatorów jej przynależących). 

Patrząc na etyczny porządek lektury pozytywistów w poszukiwaniu przestrzeni 
sensu, służący formułowaniu wzorców osobowych, można powiedzieć, że perspek-
tywa etyczna okazywała się często wyrównywaniem szansy pokolenia „straconego”. 
Marek Pąkciński w Maskach Zaratustry pisze o tym, że pozytywiści wysuwali 
wobec postoświeceniowej tradycji

wiążącej powstawanie praw moralnych z rozumem trzy zasadnicze zarzuty: pomijanie 
roli suwerennej decyzji indywiduum, niepodporządkowującego się żadnemu autoryte-
towi czy też „imperatywowi”, w genezie ocenianego pod względem moralnym „czynu”; 
negowanie aktywnego „śladu” rozwiązań, stosowanych w analogicznych sytuacjach 
przez poprzednie pokolenia, mającego charakter nieświadomej, aktywnej dyspozycji 
do dokonywania przez jednostkę takiego, a nie innego wyboru; wreszcie zapoznawa-
nie udziału emocji w genezie moralności, a w szczególności brak związku pomiędzy 
racjonalistycznie zdefiniowaną moralnością a filozoficznym pojęciem „woli”106. 

W tym miejscu współczesny badacz idei wskazuje właśnie na Świętochowskiego 
jako autora Źródeł	moralności, który to pisał o rozumie jako organie poznania, ale 
nie źródle popędów woli107.

Zagadnienie zbiorowości i indywidualności, określenie norm i praw, które kie-
rują nauką, jaką jest etyka, określają także nową formułę poszukiwania duchowo-
ści (zarówno zbiorowej – w znaczeniu integralności, jak i indywidualnej). Wyzna-
czają horyzont etyczny jako spoiwo działania i refleksji nad kondycją kultury i własnej 
tożsamości, własnej przestrzeni działania. Potwierdzeniem tych zmagań u Świę-
tochowskiego są zarówno jego teksty dyskursywne, jak i literackie, a nawet lek-
tura jego biblioteczki, której zawartość można obejrzeć w Muzeum Pozytywizmu 

106 Por. M. Pąkciński, Maski Zaratustry, dz. cyt., s. 135–136. 
107 Por. także: A. Świętochowski, Źródła	moralności, dz. cyt., s. 184. 



346 Rozdział III – W przestrzeni projektów

w Gołotczyźnie, biblioteczki filozofa, pomaga wyznaczyć oś myśli autora (choć sta-
nowi tylko nikły procent jego obszaru lekturowego). Tytuły księgozbioru (jakkol-
wiek znajdują się tam także pozycje zakupione po śmierci Świętochowskiego przez 
Marię Świętochowską) potwierdzają wszechstronne zainteresowania, szeroki hory-
zont lekturowy i wielokierunkowość inspiracji myśliciela. Można by powiedzieć, że 
biblioteczka ta – jak każda – stanowi kolekcję myśli. 

Wariantywność zapisu myśli Świętochowskiego i uzupełnianie pierwotnej wersji 
doktoratu była prawdopodobnie podyktowana chęcią ciągłego powrotu i zmiany. By 
poprzez dystans poznawczy i intelektualną perspektywę, którą mędrcowi-filozofowi 
gwarantuje zaszczepiony od pierwszych zmagań z formą pisarską na łamach prasy 
swoisty „jad” etycznego ukąszenia108, móc poddawać refleksji zmianę myślenia i nie-
ustanny powrót w celu weryfikowania sądów. By umożliwiać przekładalność języka 
filozofii i filologii – jako szeroko pojętych form refleksji humanistycznej, fundują-
cych myślenie i dających możliwość wędrówki myśli. Pytanie Świętochowskiego 
o języki etyki prowokuje do postawienia pytania o języki polskiej myśli etycznej 
w ogóle, o języki polskiego pozytywizmu i profilu etycznej kategorii tożsamości. 
Z perspektywy biografii myśli autora Okruchów widać, że etyczne zakotwiczenie 
jest celowym procesem rozpoznania sensu.

Formuła „etykizującego” projektu etycznego – pokazująca świadomie poprzez 
użytą przeze mnie w tytule formę neologizmu (imiesłowu przymiotnikowego czyn-
nego) jego zmienność, ciągłe modelowanie i naddatek równocześnie – każe Święto-
chowskiemu podejrzliwie przyglądać się wszelkim zapisom etycznym. Rdzeń etyczny 
tych projektów Świętochowski dostrzega, ale przecież świadomy jest roli warunków 
historycznych, kompetencji odbiorcy i zmiennych reguł językowych, które opisują 
dane zjawisko i sam porządek języka. 

Etyka retoryczna i etykizujący projekt doświadczenia wyrażają owo podejrze-
nie wobec wzorców, matryc, reguł, choć paradoksalnie same opisują owe matryce 
i prawa. Przecież owe reguły trzeba zmienić, by historycznie rozprawiać o potencji 
etyczności. Zmiana etyczna projektuje myślenie relacyjne, myślenie mające na celu 
uchwycenie perspektywy „wobec”. Zmiana historyczna natomiast to zmiana świa-
domości. Wpływa ona na sposób mówienia o formie etyki, o etycznych wariantach 
zapisania w słowie. 

Etyczny paradygmat okazuje się zwornikiem, który trzeba nieustannie  weryfikować, 
żeby móc w ogóle mówić o etyce poprzez jej zmianę. Postulat wariantu i  weryfikacji 

108 Znana parafraza Hegla zastosowana została także przez Stanisława Czerniaka. Por. S. Czer-
niak, Czy	Odo	Marquard	jest	filozofem	postomdernistyczm? [w:] Postmodernizm	a	filozofia.	Wybór	
tekstów, red. S. Czerniak, A. Szahaj, Warszawa 1996, s. 302–308. Autor wymienia siedem wyróż-
ników filozofii Marquarda, które wpisują się w paradygmat owego „postmodernistycznego ukąsze-
nia”. Są to: 1) antyfundamentalizm epistemologiczny; 2) aprobowana, postulowana wręcz wielość, 
w sensie wielości perspektyw metodologicznych; 3) różnorodność narracji (mitycznych) i „polimi-
tyczność” zamiast mitu; 4) indywidualna wobec totalitaryzmu rozmaitych instytucji społecznych; 
5) filozoficzna pochwała demokracji; 6) idea komunikacji „multiwersalnej” (przeciwko Haberma-
sowskiej uniwersalistycznej filozofii konsensu); 7) pochwała aporii. Por. także: R. Koschany, dz. cyt., 
s. 26 (Autor również przywołuje te wyróżniki w swej pracy). 
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myślenia pozwala Świętochowskiemu oddzielić etyczne projekty i etyczne wzorce 
od narosłych form rozumienia, które zniewalają. Rozpoznania etyczne Świętochow-
skiego czytane przez pryzmat diagnoz z Dumań	 pesymisty pozwalają podejrzli-
wie patrzeć na to, jakim językiem musi posługiwać się etyka, by owo zakorzenie-
nie w języku ująć w swej perspektywie. Projekty etyczne są więc niemożliwe bez 
podejrzliwości. 

Zrozumienie fenomenu „narracji etycznej” poprzez rozpoznanie etycznych wzor-
ców opowiadalności oddziera wzorce i porządki narastające na siebie, ale – co 
ważne – Świętochowski w swej refleksji nie szuka pierwotnego, tylko własnego 
wzorca i porządku rozpoznań. Poszukiwanie własnego etycznego języka staje się 
poszukiwaniem języka własnej ścieżki tożsamościowej i co najważniejsze w jego 
przypadku – poszukiwaniem prawdy. W konstrukcie językowej wieży Babel (jako 
szeregu dyskursów), o której pisał nie tylko w cyklu Dumań – należy wybrać wła-
sny język i szukać własnej narracji, która nie obrosła jeszcze wmówieniami i ele-
mentem cudzym.

Etyczny paradygmat zakorzeniony w języku posiada status ciągłego poszuki-
wania i odkrywania różnic, by móc wypreparować sensowne i własne kryterium 
prawdy, ale też móc to kryterium poddawać weryfikacji i oceniać. Świętochowski, 
mimo obecnej i silnie zaznaczonej w jego myśleniu i działaniu wewnętrznej etyki 
obowiązku, wybiera jednocześnie od początku drogi twórczej perspektywę obserwa-
tora i zdystansowanego (czy wręcz izolującego się twórczo) felietonisty-antropologa 
codzienności. Prowokacyjny dystans wobec języków projektów etycznych umożliwia 
nieustannie pytanie o to, co zostaje po etyce. Świętochowski we wszystkich swoich 
tekstach ujawnia natomiast zmienne, a więc tracone wzorce etyczności i etyczne 
świadectwa pęknięcia, traktując tym samym etykę jako naukę obecności.



Istota słowiańskości od czasów romantyzmu jest w kulturze polskiej ważnym 
i niezbywalnym probierzem i kontekstem służącym rozpoznaniu tożsamości narodo-
wej. Jakkolwiek inaczej kształtuje się jej obraz w dziełach literackich i krytycznych 
wypowiedziach polskich romantyków, na co zwracała ostatnio uwagę Maria Janion 
w Niesamowitej	Słowiańszczyźnie1, a inaczej w 2. połowie XIX wieku, szczególnie 
po 1867 roku – po Zjeździe Słowiańskim w Moskwie2 – to warto dodać, że dla całej 
dziewiętnastowiecznej formacji kulturowej kwestia słowiańskości i zrozumienia idei 
panslawizmu okazuje się tematem kształtującym najważniejsze dyskusje i powo-
dem konieczności ustosunkowania się do kwestii narodowe-słowiańskie. Podkreś-
lenie inkluzyjności terminologicznej i kształtowanie się idei narodowej w obrębie 
słowiańskości lub poza nią okazuje się koniecznym zabiegiem w definiowaniu toż-
samości narodowej, państwowej i kulturowej. A dzieje „opowieści”, żeby posłużyć 
się fundamentalnym terminem Marii Janion z przywołanej książki, określającym 
status humanistyki i możliwość jej trwania w tym kontekście badawczym, wyzna-
czają ewolucję w myśleniu o Słowiańszczyźnie jako mapie identyfikacji, swoistym 
zbiorze paradygmatów kulturowo-narodowych, które wpływają na charakter narodo-
wego dyskursu. Warto też dopowiedzieć, że podobnie jak rok 1848 (kiedy odbył się 
w Pradze pierwszy panslawistyczny kongres), również rok 1867 był przewartościo-
wujący i ważny w myśleniu o panslawizmie jako projekcie prorosyjskim3. Podobnie 

1 M. Janion, Niesamowita	Słowiańszczyzna.	Fantazmaty	literatury, Kraków 2007, rozdz. I (Sami	
sobie	cudzy), zwł. s. 20–34. 

2 Zob. M. Tanty, Panslawizm,	carat,	Polacy.	Zjazd	Słowiański	w	Moskwie	1867	roku, Warszawa 
1970, s. 140 i nast. 

3 Zob. B. Jelavich, Russia’s	Balkan	Entanglements,	1808–1914, Cambridge 2004; P. Wandycz, 
The	Lands	of	partitioned	Poland,	1795–1918, Washington 1974; Między	irredentą	a	kolaboracją.	
Polacy	w	czasach	 zaborów	wobec	obcych	władz	 i	 systemów	politycznych, pod red. S. Kalembki 
i N. Kasparka, Olsztyn 2001, zwł. s. 165–175; B. Mazan, Ojczyzna	ideologiczna	pozytywisty.	Wzory	
cywilizacyjnokulturowe	w	twórczości	Aleksandra	Świętochowskiego, „Prace Polonistyczne” 1980, 
seria XXXVI, s. 159–192, zwł. s. 167–177 (fenomen panslawizmu); W. Karpiński, M. Król, Sylwetki	
polityczne	XIX	wieku, przedm. napisał H. Wereszycki, Kraków 1974, s. 114. 

2. Projekt słowiański
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po doświadczeniu rewolucji 1905–1907 i potem w obliczu Wielkiej Wojny Polacy 
musieli zrewidować poglądy i stanowisko wobec Rosji oraz uwzględnić zmianę poli-
tyczną na mapie Słowiańszczyzny. Jak zauważają badacze współczesnej myśli histo-
rycznej i politycznej, panslawizm w swym pierwotnym zamierzeniu był oczywiście 
emancypacyjnym ruchem kulturalno-politycznym powstałym w Czechach, mającym 
za cel dążenie do zjednoczenia Słowian (kulturalnego, gospodarczego i politycz-
nego), a dopiero później imperialne zakusy Rosji przyczyniły się do zmiany profilu 
ruchu4. Panslawizm wpłynął istotnie na wybuch wojny rosyjsko-tureckiej w latach 
1877–1878 (w sprawie której będzie się wypowiadał Świętochowski). 

Dla intelektualistów 2. połowy XIX wieku i początku XX kwestia ustosunkowa-
nia się do Słowiańszczyzny oraz wszelkie projekty słowianofilskie (i antysłowiano-
filskie) tak różnorodnie realizowane (choćby Zdziechowskiego z jego Mesjanistów	
i	 słowianofilów5, pism Ludwika Krzywickiego, Abramowskiego czy fragmentów 
Idei Brzozowskiego) okazywały się zasadnym komponentem ich myślenia o moż-
liwościach ominięcia cenzury, ustosunkowania się wobec imperatorskich zakusów 
czy zdefiniowania podmiotowości narodowej. Ważny okazał się również głos Jana 
Baudouina de Courtenay (świadczący o zacieraniu się na początku XX wieku daw-
nych dystynktywnych cech slawizmu i panslawizmu, na co wybitny językoznawca 
się nie godzi), który w tekście z 1903 roku O	 zjeździe	 slawistów	 i	 panslawizmie	
platonicznym, polemizując z prasą obozu narodowego, pisze o niemożności pogo-
dzenia z orientacją prorosyjską:

Bo proszę tylko pomyśleć – «Słowianin» – «slawista» – «panslawista» to przecież 
wszystko jedno, «zjazd slawistów» toż przecie «zjazd panslawistów» – można więc 
pięści zaciskać i zęby wyszczerzać6. 

Głos ten potwierdza tym samym tezę współczesnego badacza – Krzysztofa Stęp-
nika – o zmianie relacji: słowianofilstwo wobec zaborczego panslawizmu rosyjs kiego7. 
Stępnik wskazuje na przewartościowania fantazmatu Słowiańszczyzny związane 
z rewizją przekonań, które przyniosły zwłaszcza skutki rewolucji, ustosunkowanie 
się PPS i Endecji wobec Rosji, zjazdy słowiańskie w Pradze i Sofii (1908–1910), 
obchody związane z pięćsetleciem bitwy grunwaldzkiej i odsłonięciem pomnika 
Jagiełły w Krakowie, ponadto – aneksja Bośni i Hercegowiny przez Austro-Węgry 
w 1908 roku i w związku z tym wzrost „austrosłowiaństwa” w Galicji, wojny bał-
kańskie przewartościowujące myślenie o słowiańskości, finalnie – wybuch I wojny 
i zajęcie Warszawy przez Niemców8. 

4 Tamże. 
5 Zob. M. Pąkciński, Konserwatyzm	na	rozdrożu.	„Młodzi	konserwatyści”	warszawscy	wobec	

ideowych	dylematów	schyłku	XIX	wieku, Warszawa 1994, rozdz. 3 (Mesjanizm	 i	 słowianofilstwo	
w	myśli	Mariana	Zdziechowskiego), s. 67–89.

6 J. Baudouin de Courtenay, O	 zjeździe	 slawistów	 i	 panslawizmie	 platonicznym [w:] tegoż, 
Dzieła	wybrane, Warszawa 1983, t. 6, s. 101 [pierwodruk: Kraków 1903]. 

7 Zob. K. Stępnik, Młodopolskie	 fantazmaty	 Słowiańszczyzny [w:] Trzy	 pokolenia.	 Pamięci	
Profesor	Janiny	KulczyckiejSaloni, dz. cyt., s. 297. 

8 Tamże, s. 295–297. 
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W tekście biografii myśli Świętochowskiego niewątpliwie ważną rolę odgry-
wały projekty identyfikacyjne, wynikające z geopolitycznego kształtu stosunków 
między wspólnotą słowiańską i tożsamością narodową. Oczywiście rozwijający się 
od początku jego zapisu dialog kulturowy miał na celu nie tyle kontestację kultu-
rowych i narodowych komponentów tworzących zbiorowy wizerunek polskości 
(rozumianej tu oczywiście jako państwowość i narodowość, synonimicznie z oczy-
wistego względu nieistnienia na mapie geopolitycznej), ile ujawnienie relacji pols-
kość-słowiańskość. Próbuje więc Świętochowski opisać ważność doświadczenia 
tożsamościowego, sytuując się jako diagnosta przestrzeni słowiańskości, narodo-
wości i stołeczności (którą będzie często znowu traktował synonimicznie z pań-
stwowością). 

Rozumienie Słowiańszczyzny przez Świętochowskiego wyznacza specyficzną 
ramę, w jaką należy wpisać „tekst słowiański” autora Pangermanizmu	i	pansłowia
nizmu. Obok takich formuł, jak „tekst narodowy”, „tekst żydowski”, „tekst polski”, 
„tekst stołeczny” (kategorie te rozumiem na wzór Barthesa9, Toporova10) funkcjo-
nuje i to nie marginalnie w myśleniu publicysty słowiański refleks w rozpoznawa-
niu kultury i tożsamości zbiorowej. Warto jednak od razu zaznaczyć, że odrębność 
narodowa jest dla Świętochowskiego konstytutywnym składnikiem określającym 
właściwe funkcjonowanie „organizmu państwowego” (na wzór połączeń komór-
kowych). Tożsamość narodowa i ogólnospołeczna jednostki w rozwoju cywiliza-
cyjnym stanowi czynnik integracyjny, humanizujący i modelujący jej wzorce. Sło-
wiańszczyzna jako przestrzeń doświadczenia zbiorowego jest specyficznym obszarem 
partycypacji, określającym charakter współdziałania i paradygmaty kulturowego 
spotkania. Staje się niezbędnym odwołaniem i jednocześnie rewelatorem myślenia 
Świętochowskiego „o” i „w” przestrzeni tożsamości.

Znamiennym tekstem rozpoczynającym myślenie Świętochowskiego o kwestii 
słowiańskiej i opisującym wzorce tego doświadczenia jest cykl Dumania pesymi
sty, w którym dokonuje się konstytutywne dla podmiotowości rozpoznawanie tożsa-
mości kulturowej. Jak zauważa Maria Brykalska, bezpośrednim bodźcem do napi-
sania Dumań była 

burza polemiczna, spowodowana kontrowersyjnością opinii na temat konfliktu wojen-
nego między Turcją a dążącą do wyzwolenia się spod jej władzy Serbią. Rządzące 
w Galicji stronnictwo konserwatywne, zgodnie z polityką Austrii, zajmowało stano-
wisko protureckie, oskarżając orientację przeciwną o wysługiwanie się popierającej 
Serbię Rosji. Sytuacja zwolenników ruchu wyzwoleńczego Serbii, do których nale-
żał Świętochowski, była trudna i pełna niuansów, niemożliwych do wyjaśniania cał-
kowicie z powodu cenzury11.

9 Zob. R. Barthes, Przyjemność	tekstu, przeł. A. Lewańska, Warszawa 1997; tenże, Imperium	zna
ków, przeł. A. Dziadek, przekł. przejrzał i popr., wstępem opatrzył M.P. Markowski, Warszawa 2004. 

10 Zob. W. Toporov, Miasto i mit, wybrał, przeł. i wstępem opatrzył B. Żyłko, Gdańsk 2000. 
11 M. Brykalska, Aleksander	Świętochowski.	Biografia, dz. cyt., t. 1, s. 186–187. Zob. także 

polemiczne artykuły Bogdana Mazana: tenże, Środowisko	„Przeglądu	Tygodniowego”	wobec	ide
ologicznego	i	militarnego	udziału	Rosji	w	konflikcie	bałkańskim	(1875–1878), „Acta Unversitatis 



Projekt słowiański 351

Grażyna Borkowska stwierdza również, że w cyklu Liberum	veto Świętochowski 

w konflikcie serbsko-tureckim poparł Serbów jako naród wybijający się na niepod-
ległość, mimo że tradycyjnie opinia polska była życzliwa Turcji, odwiecznej prze-
ciwniczce Rosji12.

Cykl Dumań	pesymisty opublikowany był w „Przeglądzie Tygodniowym” symul-
tanicznie z politycznymi felietonami o zbieżnym profilu (kampania na rzecz nie-
podległości Słowian Bałkańskich). Maria Brykalska określa to „książkowe wyda-
nie” jako ważne ze względu na

znaczący w tej sytuacji zapis wydawniczy: „Lublana 1877 r.”. Miejsce druku książki 
– w stolicy Słowenii – mogło odpowiadać prawdzie ze względu na nawiązywanie 
kontaktów przez orientację postępową ze Słowianami Bałkańskimi, mogło też być 
mistyfikacją o celu politycznym, bądź dla oszukania cenzury. W każdym razie pozos-
tało śladem związku i świadectwem intencjonalnej czy rzeczywistej obecności pols-
kiej tam, gdzie walczono o wyzwolenie narodowe13.

Właśnie w „Przeglądzie Tygodniowym” praktycznie równolegle z Dumaniami 
pesymisty w artykule Nasze	drogi	polityczne (1876, nr 27) Świętochowski pisze:

Ze zdumiewającym fanatyzmem walczyliśmy przeciw prawom czasu, nie widząc 
lub nie dbając, że jego potęga zmiata nas, nie zatrzymawszy się nawet w swoim 
pochodzie. […] Nauczyliśmy się wspaniale ginąć, ale nie umieliśmy nigdy rozumnie 
żyć. Solidaryzowanie się z Serbią ujawnia chęć odrodzenia i zjednoczenia Słowiań-
szczyzny: «Błogosławmy temu zmartwychwstaniu wszystkimi uczuciami serca, bo 
ono odkupuje wielką sprawę cywilizacji przez narodowe wyzwolenie i sprawę ple-
mienia, którego szczęściem, mocą i swobodą żyć jedynie możemy»14.

Mając na celu wyzwolenie Słowiańszczyzny, wskazuje, że wyzwolenie owo może 
nastąpić jedynie wtedy, gdy wykluczy się pośrednictwo Rosji (Czy	wojna	europejs
	ka	 jest	możebna	 i	 komu	potrzebna, „PT” 1876, nr 29). Przeciwstawia się głoszo-
nemu przez carat panslawizmowi (który nazywa również pansłowianizmem), ten nie 
uwzględnia bowiem – jego zdaniem – możliwości różnic w położeniu politycznym 

Lodziensis” 1991, Folia Litteraria 31, s. 75–87; „Przegląd	Lwowski”	o	sprawie	polskiej	w	konflik
cie	wschodnim	(1875–1878), „Prace Polonistyczne” 1990, Seria XLVI, s. 131–158. Artykuły doty-
czą też ważnego profilu relacji Świętochowski-Wiślicki. 

12 Por. G. Borkowska, Arystokratyczny	liberalizm	Aleksandra	Świętochowskiego, dz. cyt., s. 82. 
Autorka, powołując się na wcześniejszy katalog w biografii Brykalskiej, wskazuje następujące  artykuły 
Świętochowskiego z „Przeglądu Tygodniowego” z 1876 roku, które dotyczą sprawy turecko-serbskiej: 
Nasze	drogi	polityczne, nr 27; Serbia	i	jej	wrodzy, nr 28; Polityczne	wyrzuty	sumienia, nr 34; Wina 
i kara, nr 36; Racja	politycznego	współczucia, nr 42; Złe	 znaki, nr 44; O	chwili, nr 46; Komedie 
politycznej	niewinności, nr 48; Wojna	i	pokój, nr 52. Por. także: M. Brykalska, Aleksander	Święto
chowski.	Biografia, dz. cyt., t. 1, s. 197. O kryzysie i konflikcie rosyjsko-tureckim pisze również Ewa 
Paczoska we wstępie do Dumań	pesymisty. Por. Wstęp [do:] A. Świętochowski, Dumania pesymisty, 
dz. cyt., s. 15–16. Zob. także: A. Świętochowski, Wspomnienia, s. 61 (fenomen idei panslawizmu). 

13 M. Brykalska, Aleksander	Świętochowski.	Biografia, dz. cyt., t. 1, s. 193–194. 
14 Nasze	drogi	polityczne, „PT” 1876, nr 27, s. 314–315. 
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narodów słowiańskich. Nazywa panslawizm „młodszym bratem pangermanizmu”15. 
W artykule Pangermanizm	 i	 pansłowianizm ironicznie odwołuje się do pozornej 
wolności w obrębie panslawistycznej przestrzeni współdziałania:

Może kiedyś nadejdzie chwila, kiedy cała Słowiańszczyzna bez wyjątku będzie wolna, 
a wtedy panslawizm jako stowarzyszenie się jej rodzin stanie się zasadą rozumną, 
ale dziś, gdy jedna tylko połowa słowiańskiego szczepu rozwija się niezależnie, pan-
slawizm nie ma ani połowy racji pangermanizmu16.

W cyklu Liberum	veto („Prawda” 1897, nr 7) tak pisze o refleksach wspólnej spra-
 wy słowiańskiej:

»Idea słowiańska» była niegdyś monetą wysokiej wartości w świecie ludów tego 
szczepu; dziś stała się albo wytartym liczmanem, albo – w lepszych swych okazach 
– numizmatem cenionym przez archeologów politycznych. Dawniej była gitarą, na 
której wygrywano pieśni miłosne i której dźwięku wyznawcy „braterstwa” słuchali 
z zachwytem; dziś jest to stary, rozstrojony sprzęt, na którym szczypie jeszcze struny 
czasem romantyk polityczny. Więc co innego Czesi gnębieni przez Niemców, a co 
innego Polacy. Jedni i drudzy Słowianie, ale akcentowanie tej wspólności nie jest 
już «modern»17.

Głosy dziedzictwa słowiańskiego znalazły również odbicie w artykule Dla	Mic
kiewicza z 1897 roku, w którym publicysta wskazuje, że nikt z naszych poetów nie 
zajmował się tak Słowiańszczyzną, jak Mickiewicz. Ale Świętochowski ciągle pod-
kreśla tu wewnętrzny prąd narodowy w kontekście doświadczenia wspólnotowego, 
niewątpliwie jednoczącego Słowian:

Jedno z pism rosyjskich wezwało swych rodaków do uczestnictwa w składkach na 
pomnik dla naszego wieszcza, twierdząc, że on był poetą nie tylko polskim, ale 
ogólnie słowiańskim. Rzeczywiście żaden z poetów naszych nie zajmował się tyle 
Słowiańszczyzną, ile Mickiewicz, przyznać jednak trzeba, że on jej zagadnienia roz-
wiązywał w duchu polskim18.

Kompleksowe rozpoznanie Słowiańszczyzny jako przestrzeni wzajemnego 
doświadczenia narodów, w które wpisane są losy narodu polskiego i jego cywili-
zacyjna wrażliwość, Świętochowski rysuje na łamach broszury Stan	ogólny	Kró
lestwa	Polskiego z 1899 roku19. Świadomy różnic modelowanych etnologicznym 

15 Pangermanizm	i	pansłowianizm, „PT” 1876, nr 31, s. 362. 
16 Tamże, s. 363. 
17 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Liberum	veto, „Prawda” 1897, nr 7. Cyt. za: Lv, t. 2, 

s. 248. Świętochowski, jak dopowiada w komentarzu Maria Brykalska, prowadził polemikę z ten-
dencjami ugodowymi i nadziejami na zmianę polityki za panowania Mikołaja II. 

18 Poseł Prawdy [A. Świętochowski],	Dla	Mickiewicza, Lv, „Prawda” 1897, nr 12. Cyt. za: 
WPK, 408. 

19 A. Świętochowski, Stan	ogólny	Królestwa	Polskiego (broszura inicjująca cykl Z	domu	niewoli 
(Głos	Polski) przez T.L., Lwów 1899). Broszura ta wydana była drukiem i nakładem drukarni 
ludowej. Wszystkie cytaty podawane są z tego wydania. Po cytacie podaję skrót – SOKP i numer 
strony cytowanej. Pisownia jest uwspółcześniona. 
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„własnym miejscem” (SOKP, 5), zarzuca zaborcy rosyjskiemu nie tyle sam ucisk, ile 
fingowane mówienie o kategoriach narodowych, kłamstwo jako fundament funkcjo-
nowania przestrzeni polskości. Pisze o prowadzeniu „podwójnej buchalterii” gazet 
rosyjskich wobec losów współczesnej Polski. Oskarża gazety rosyjskie, że: 

urządzają światu dziwne widowisko: w napadach gminnego szału i okłamywań swego 
sumienia, okrzykują z tryumfem, że nas już ich państwo pochłonęło, że w ognisku 
naszej kultury tlą się zwęglone głownie i dogasają ostatnie iskry, że świecimy tylko 
próchnem staroświecczyzny; a jednocześnie wymyślają coraz nowe środki dla zala-
nia tego ognia i nowe kajdany dla okucia naszych nóg. (SOKP, 6)

Jednak świadomy integracji narodów słowiańskich, przywołuje dobre imię przy-
wódców politycznych Słowian Południowych, którzy ostrzeżeni skutkami działania 
„wybawicielki Słowian” (SOKP, 16) czy „opiekunki Słowian” (SOKP, 21), jak iro-
nicznie sygnuje Rosję, rozpatrywali kwestię narodu polskiego. Świętochowski jest 
świadomy, że choć nie zawsze pomoc ta okazywała się wyraźna, to jednak:

otrzymywaliśmy od nich często znamienną uwagę. (SOKP, 8)

Nazywa działalność Rosji i brak zainteresowania ze strony Europy Zachodniej 
„dziełem zniszczenia”, któremu:

powinny się przypatrzeć i przysłuchać inne narody, przede wszystkim zaś słowiańs-
kie. Od podniecanych rublem wybuchów miłości rzesińskiej i bezmyślnie krzykli-
wych uniesień młodoczeskich, aż do marzycielskich zboczeń Strossmayera, z łona 
tych ludów płynie ciągle dziwny, tylko zwyrodnieniem uczuć, samolubną rachubą, 
lub zupełną nieznajomością rzeczy dający się wytłumaczyć potok serdeczności dla 
Rosji, która sprawia takie wrażenie, jak gdybyśmy słyszeli chór dzieci, śpiewany na 
cześć Heroda. Nie jesteśmy do tyla okrutni, abyśmy tym wielbicielom za ich umizgi 
życzyli skosztowania kiedykolwiek tygrysich uścisków ich oblubienicy; ale postaramy 
się teraz ogólnie, a później szczegółowo przypisać im z codziennych faktów wymow-
niejsze dowody wzniosłego słowiańskiego i „wszechświatowego zadania Rosji”, za 
które ją biskup diakonarski „pobłogosławił”. Naród nasz przecież nie jest ani podrzut-
kiem, ani mieszańcem plemiennym, lecz w słowiańskości się narodził; jest on kością 
z kości i krwią z krwi słowiańskiej, najwcześniej dojrzałą i cywilizacyjnie najbardziej 
rozwiniętą gałęzią tego pnia wielkiego. I jakże z tym narodem postępuje „oswobodzi-
cielka ludów słowiańskich” i „opiekunka Słowian”? Wy wszyscy, którzy nie zawie-
rzycie naszym słowom, przyjdźcie i sprawdźcie je na miejscu, a może poświadczycie 
innym, żeście oglądali własnymi oczami nieznany już światu cywilizowanemu widok 
nędzy, milczącego cierpienia i bezgranicznej rozpaczy. (SOKP, 10–11)

Rozpoznając specyficzną zasadę polityki słowiańskiej, („zabraniającą (…) 
3 ludziom rozmawiać na ulicy”, SOKP, s. 16), wskazuje również, że żadnego narodu 
spośród Słowian nie tępiono z taką zaciekłością, jak Polaków. Owo „karczowa-
nie żywiołu polskiego” (SOKP, 16) nie da się porównać z „rusyfikacją rozmaitych 
 Ameryk rosyjskich, nieznanych dziejom”, ani „Rusi prawosławnych” i „Zabuży” na 
Podlasiu i w Lubelskiem” (SOKP, 16). Mało wyrazista względem Polaków  polityka 
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słowiańska (nie polityka Rosji, która była wyrazista) – zdaniem autora Stanu		ogólnego	
Królestwa	Polskiego – przyczyniła się jednak po części do klęski narodowej:

Do tego nas przywiodło „państwo słowiańskie”, które zabrania nawet redakcjom 
pism periodycznych kwestować śród czytelników na jałmużnę dla biednych, które 
wypiera Polaków z najciaśniejszych zakątków pracy publicznej, które nie mając na 
własne potrzeby ludzi odpowiednio uzdolnionych, przelewa do nas najgorsze swe 
męty, aby przeprowadziły okrutne dzieło zniszczenia. (SOKP, 19)

Świętochowski wskazuje na konieczność redefinicji świadomości narodowej, 
konieczność integracji dzięki wspólnocie ojczystego języka, uwyraźnionej po trau-
matycznym doświadczeniu powstania 1863 roku:

Gdyby ostatecznym wynikiem tej operacji [oduczenia mówienia po polsku – dop. 
mój – D.M.O.] było wynaturzenie nas na korzyść jakiejkolwiek narodowości, gdyby-
śmy powoli przekształcili się na Francuzów, Niemców, Włochów, Turków, rząd „sło-
wiański” zadowoliłby się tą zmianą, bylebyśmy tylko przestali być Polakami! Dowo-
dów słuszności tego przypuszczenia dostarcza nam los Żydów Królestwa. I do ich 
chederów (szkółek elementarnych) rusyfikacja już wtargnęła; ale o ile nie może ich 
zruszczyć, stara się przynajmniéj zżydzić, zhebraizować; pozwala raczej na wszystko, 
byle nie najmniejsze dopuszczenie języka polskiego. Za takie posłannictwo „słowiań-
skie” młodoczesi Rosję wielbią, a biskup chorwacki błogosławi! (SOKP, 27–28)

Bacznym okiem socjologa i antropologa kultury zauważa, że język narodowy 
zaś, który mimo odrębności kultury, tożsamości, wpisuje się w trzon słowiańskiej 
przestrzeni dziedzictwa, ujawnia specyfikę i odrębność Słowian, zostaje usuwany 
z urzędów, szkół, instytucji publicznych. Pisząc o instynkcie samozachowawczym 
w uświadamianiu odrębności narodowej i profilu tożsamości, o swoistej „gilotynie 
duchowej” (SOKP, 30), Poseł Prawdy oskarża Słowian o przecinanie tabliczek pols-
kich na stacjach, peronach, statkach i pozostawianie niemieckich. Choć język Ezopa 
stanowi funkcjonalną ramę zastępczą (i nieoceniony kod przekazu, podobnie jak dla 
mistrza Świętochowskiego – Sałtykowa-Szczedrina), nie może w nim zostać opo-
wiedziana historia i wzorce opowiadalności ujawniające tożsamość i wyrazistość:

Wygnany z miejsc publicznych język polski ukrył się jednak i przyczaił po rozma-
itych zaułkach: na drzwiach dworców i wagonów kolejowych, na bokach statków 
itp. i tu go w ostatnich czasach wytropiono. (SOKP, 29)
Najzawziętszym tępieniu ulegają wszelkie objawy ducha narodowego. Niektórzy cen-
zorowie zakazują bezwzględnie używania wyrazu polski, który skutkiem tego zastę-
powany być musi rozmaitymi przymiotnikami: swojski,	 miejscowy,	 rodzinny,	 kra
jowy itp. (SOKP, 32)
W ogóle rzec można, że na indeks cenzuralny wpisywane są przede wszystkim objawy 
ducha słowiańskiego. Są to – według katechizmu polityki rosyjskiej grzechy główne. 
(SOKP, 34)

Autor Absenteizmu postuluje jednak projekt unii czy federacji narodów, ale szczęś-
cie i zabezpieczenie wspólnych celów może gwarantować jedynie taka unia, „która 
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będzie równoprawną, zapewniającą wszystkim swym uczestnikom rozwój naturalny 
i swobodny” (SOKP, 40). Wykorzystując swą retoryczną siłę perswazji i zabiegi men-
torskie, wykazując zaburzoną strukturę polityki rosyjskiej wobec Polaków, w eks-
klamacyjnym geście skargi i prośby woła:

Nie omijajcie więc naszej żałobnej groty, Słowianie, bo ona wam tymi znakami 
męczeństwa wypowie głęboką naukę. Zejdźcie do niéj również, wy, prawe i krzyw-
dami naszymi niepokalane dusze rosyjskie. (SOKP, 41)

Fenomen zamieszek rewolucyjnych w Rosji i Królestwie (1905–1907) i wzajemny 
udział w doświadczeniu rewolucyjnym rozpoznaje w duchu przemian cywilizacyj-
nych i kulturowych jako moment spajający świadomość między narodami słowiańs-
kimi służący wzmocnieniu ruchu reformatorskiego. Twierdzi jednak, że lojalność 
wobec Rosji (tu: żywiołu rewolucyjnego) nie stanowi elementu zagrażającego struk-
turze narodów sfederowanych i niezależności Słowiańszczyzny. W artykule Przy	
krosienkach pisze: 

Słowiańszczyzna sfederowana – a nie skuta – stałaby się olbrzymią potęgą i zmieni-
łaby postać Europy, to nie ulega żadnej wątpliwości. […] Co się zaś tyczy Niemców, 
to rzeczywiście tylko jedna Słowiańszczyzna mogłaby wytrącić z ich rąk maczugę 
i odłamać im pazury. […] Stałoby się to bowiem dla niej prawdziwym dobrodziejs-
twem, gdyby spośród panujących w niej typów, systematów i form życia, usunięte 
zostały na dalsze plany wzory niemieckie, te wzory, według których kształtuje się 
ogładzona dzikość i obłudny bandytyzm20.

Ruch rewolucyjny w Rosji – wedle rozpoznań przyszłego redaktora „Kultury 
Polskiej” – jest momentem rodzenia się dobra wspólnej reformy i Polacy winni 
wpisać się w działalność wspólnotową (Platforma, „Prawda” 1905, nr 24; Dary, 
„Prawda” 1905, nr 26; Ostrzeżenia, „Prawda” 1905, nr 29). W Odrodzonym	słowia
nizmie („Kultura Polska” 1908, nr 7) zamieścił Świętochowski przyczynę odmowy 
uczestnictwa w konferencji w Krakowie i zjeździe słowiańskim w Pradze w lipcu 
1908 roku oraz nieprzyjęcie mandatu delegata (mimo uchwały Rady Polskiego Zjed-
noczenia Postępowego)21.

Wskazuje tam na nacjonalistyczny kurs ówczesnej polityki rosyjskiej pod kie-
runkiem premiera Piotra Stołypina, choć widzi również korzyści zjazdu w spowol-
nieniu reakcji na bandytyzm pruski i na opór rosyjski w przyznaniu słusznych praw 
Polakom. Stwierdza jednak, że formalnie zawarta unia słowiańska jest w obecnych 
warunkach utopią; możliwym są tylko luźne stosunki między uczestniczącymi w niej 

20 Go-on [A. Świętochowski], Przy	krosienkach, „Prawda” 1905, nr 25, s. 289–290. 
21 Por. M. Brykalska, Aleksander	Świętochowski.	Biografia, dz. cyt., t. 2, s. 131. Autorka monog-

rafii cytuje również list Anny Tomaszewicz-Dobrskiej do Orzeszkowej, w którym lekarka wyjaśnia, 
że „zjazd ten stanowi silne szturchnięcie Rosjan w sumienie, Niemców – w kieszeń i ambicję, 
Polaków – w rozum, a inne narody – w uwagę na naszą dolę. To mi wystarcza, żeby zacierać ręce, 
choć kręcę głową na strugi szampana i wzdycham, że Świętochowski nie chciał jechać.” (rękopis 
w Archiwum Elizy Orzeszkowej w IBL PAN). 
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ludami22. Również na łamach „Kultury Polskiej” w 1910 roku, kreśli mapę trzech 
społeczeństw w jednym narodzie, trzech gałęzi Polski rozwijających się w trzech 
różnych kierunkach, wszczepionych w trzy różne pnie państwowe. Idea Słowiańsz-
czyzny i wzajemnego poszanowania okazuje się bowiem strukturą porządkującą 
myślenie Świętochowskiego:

W czasie kiedy Prusy pastwią się brutalnie, tępiąc Polaków, ich rodacy z Austrii zacie-
rają węzły sojuszu z prześladowcami i popierają ich narodową potęgę. Kiedy Koło 
polskie w Wiedniu hamuje dążenia emancypacyjne ludów południowo-słowiańskich 
i broni zagarnięcia Bośni i Hercegowiny, Koło polskie w Petersburgu wtacza (…) 
„bez zastrzeżeń”, na tory słowiańskie i oświadcza się przeciw temu zaborowi. Koło 
polskie znowu w Berlinie z pobudek ekonomicznych staje nieraz przy głosowaniu 
obok najzajadlejszych wrogów – konserwatystów23.

Na łamach „Humanisty Polskiego” (1914, nr 8) w artykule Zjednoczenie	usiło
wań pyta wyraźnie Polaków, czy mają prowadzić politykę słowiańską czy federacyj-
no-austriacką w obliczu Wielkiej Wojny24. Zdaniem Marii Brykalskiej, rozpoczęcie 
Wielkiej Wojny 28 czerwca 1914 roku strzałem zamachowca serbskiego (i zawie-
szenie działalności tygodnika „Prawda” od 1 sierpnia do 15 grudnia 1914 roku) było 
„spełnieniem przepowiedni Świętochowskiego z 1877 r. (…), która miała ostrzec 
tych, co nie rozumieli lub nie chcieli zrozumieć dążeń wyzwoleńczych Słowian 
Bałkańskich”25.

Znamienne w refleksjach Świętochowskiego o Słowiańszczyźnie i myśleniu 
o Pols  ce (wbrew panslawizmowi rosyjskiemu) jest swoiste pęknięcie w konsekwent-
nie realizowanym projekcie świadomości słowiańskiej i tożsamości polskości wobec 
Rosji. Owo pęknięcie nie jest jednak niekonsekwencją Świętochowskiego (choć ten 
w 1914 roku jest zdeklarowanym zwolennikiem orientacji prorosyjskiej!), ale raczej 
potwierdzeniem myślenia o dobru narodu jako scalonym organizmie. W 1914 roku, 
kiedy wybucha wojna między Rosją a Niemcami i Austrią, na łamach „Humanisty 
Polskiego” postuluje on zjednoczenie ziem polskich jako części autonomicznej, ale 
sfederowanej z Rosją (Zjednoczenie	usiłowań, nr 8). Maria Brykalska łączy ową agi-
tację na rzecz konsolidacji społeczeństwa polskiego trzech zaborów z pragnieniem 
zjednoczenia ziem polskich jako autonomicznej części nawet pod auspicjami sfedero-
wania z Rosją26. Autorka biografii Świętochowskiego dodaje również, że w związku 
z odezwą księcia Mikołaja Mikołajewicza zapowiadającą zjednoczenie Polski (ogło-
szoną 14 sierpnia 1914), której tekst został przedrukowany w „Humaniście Polskim”, 

22 Odrodzony	słowianizm, „Kultura Polska” 1908, nr 7, s. 1–2. Wszystkie cytaty z „Kultury 
Polskiej” i „Humanisty Polskiego” podawane przeze mnie w tym rozdziale i dalej w całej książce 
są autorstwa Świętochowskiego. Nie zaznaczam tego w przypisach świadomie. 

23 Tamże, s. 2. 
24 Zjednoczenie	usiłowań, „Humanista Polski” 1914, nr 8. Dalej w tekście ciągłym jako „HP”. 

Cyt. za: A. Świętochowski, Publicystyka	społeczna	i	oświatowa, wyboru dokonał, wstępem i przy-
pisami opatrzył Z. Kmiecik, Warszawa 1987, s. 109. 

25 M. Brykalska, Aleksander	Świętochowski.	Biografia, dz. cyt., t. 2, s. 26. 
26 Tamże, t. 2, s. 227. 
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Świętochowski w artykule Polacy	wobec	wojny („HP” 1914, nr 9) opowiada się za 
przymierzem z koalicją rosyjską, a związanie się Komisji Sfederowanych Stronnictw 
Niepodległościowych w Galicji z państwami centralnymi traktuje jako błąd27:

Na początku wojny wystąpił on wówczas niezwykle ostro przeciwko „rozmaitym 
rodzajom inteligencji”, przeszkadzającym utworzeniu wielkiej ojczyźnianej partii 
wojny przeciwko Niemcom, zawstydzanym przez publicystę entuzjastycznymi opi-
sami przebudzenia się antygermańskiego instynktu ludu. („HP” 1914, nr 9, s. 1)

Maria J. Olszewska podkreśla, że w czasie wojny twórczo wypowiadają się przed-
stawiciele różnych pokoleń, m.in. Świętochowski, który zamilknie – zdaniem badaczki 
– po 1915 roku na znak protestu przeciw okupacji niemieckiej28. Myślenie Świę-
tochowskiego jednak nie było wynikiem uległości wobec caratu i podporządkowa-
niem się Rosji. Był to, jak sądzę, raczej wybór „mniejszego zła”, Świętochowski 
pisał bowiem, że wolałby widzieć Polskę całkowicie połączoną nawet pod najsroż-
szym despotyzmem niż rozdzieloną pod trzema konstytucjami29.

W kontekście rozważań o wspólnocie słowiańskiej i tożsamości narodów należy 
dopowiedzieć, opisując różnorodność tekstu słowiańskiego Świętochowskiego, że 
oprócz reakcji na sprawę serbską oraz wzajemnej wymiany refleksji między Ser-
bami i Świętochowskim, Poseł Prawdy angażuje się również w dialog z Czechami, 
którzy przecież jako pierwsi na początku XIX wieku głoszą ideę ruchu wyzwolenia 
i zjednoczenia Słowian. W 1884 roku na łamach „Prawdy”, wspominając z nostal-
gią dawną sympatię, jaką cieszyła się Polska wśród ludów Europy, uwypuklając 
niezborność formy dialogu i przeżytkowość formy w kontakcie słowiańskim, pod-
kreśla takie główne przyczyny kryzysu:

Po prostu nie rozumiemy Europy. Przechowaliśmy w życiu swoim mnóstwo form 
i pojęć kopalnych, zabytków archeologicznych, które z obecnym stanem cywiliza-
cji pogodzić się nie dadzą. […] Wielu form pracy się wstydzi [Polak – dop. mój 
– D.M.O.], a chce zyskać współczucie ludów, dla których ona [narodowość – dop. 
mój – D.M.O.] jest najwyższym zaszczytem. […] Z wyjątkiem Czechów nie możemy 
poszczycić się sympatią ani jednego narodu słowiańskiego. Rusini w Galicji nas niena-
widzą, Serbowie zaś, Bułgarzy, Słoweńcy itd. wcale prawie nami się nie zajmują30.

Maria Brykalska zauważa ponadto, że autor Dumań	pesymisty 

27 Tamże, s. 228. 
28 M.J. Olszewska, Człowiek	w	świecie	Wielkiej	Wojny.	Literatura	polska	z	lat	1914–1919	wobec	

I	wojny	światowej.	Wybrane	zagadnienia, Warszawa 2004, s. 56. Badaczka, pisząc o wojnie, która 
demaskuje formy kulturowe, wskazując ich słabość i obnażając biologiczne podłoże kultury, wyraź-
nie ujawnia, że wojna „intensyfikuje proces myślenia kategoriami rasy, której pojęcie podlega teraz 
ideologizacji skutecznie wypierając ideę narodu. Ten typ myślenia zaprezentowany został w „wojen-
nej” twórczości np. Langego, Or-Ota, Świętochowskiego, Reymonta, Weyssenhoffa, Jellenty, 
Andrzeja Niemojewskiego czy Witkiewicza, nie uniknęli tego nawet: Nałkowska, Żeromski, Strug 
i Kaden.” (s. 221). 

29 Polacy	wobec	wojny, „HP” 1914, nr 9, s. 1–2. 
30 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], „Prawda” 1884, nr 39. Cyt. za: Lv, t. 1, s. 440–441. 
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z zaangażowaniem (…) konferował w Warszawie z delegacją Serbów: Aleksandrem 
Beliciem, profesorem filologii słowiańskiej na uniwersytecie w Belgradzie, profeso-
rem Milanem Pavloviciem i sekretarzem poselstwa serbskiego w Konstantynopolu, 
Cenoviciem, którzy przybyli w celu zjednania opinii polskiej przeciw aneksji przez 
Austrię Bośni i Hercegowiny (…), satysfakcję sprawiały mu też dowody recepcji jego 
pisarstwa za granicą, w krajach słowiańskich. Radosną niespodziankę sprawiły mu 
bardzo liczne głosy prasy czeskiej, ponieważ zawsze wysoko cenił Czechów i cie-
szyło go zrozumienie, jakie wśród nich znajdował. Wyrazem uznania był też obszerny 
esej Vojslava Molé, zawierający charakterystykę jego działalności31.

Ważne jednak jest to, że Świętochowski, nawet mimo zatargów z Czechami, 
Rusinami, Litwinami, rozumie pretensje Czechów do Śląska Cieszyńskiego. Z siłą 
autorytetu wskazuje na możliwość podjęcia sąsiedzkich negocjacji. Często chwali 
mądry patriotyzm Czechów32. Wszelkie konflikty i sporne zjawiska zaleca usuwać 
drogą porozumień, które nie muszą rezygnować z ustępstw. Wzajemna konsolida-
cja siły i myśli Czechów, Łotyszy i Litwinów (podczas kampanii Wielkiej Wojny) 
– wedle Świętochowskiego – może okazać się ponadto motorem przeciwstawienia 
się roszczeniom i żądaniom sąsiadów: Niemiec i Rosji. Warto również wspomnieć 
o wzajemnym zainteresowaniu myślą słowiańską Polaków i Czechów. Maria Bry-
kalska podaje, że:

w osiemdziesięciolecie urodzin Świętochowskiego odezwały się w prasie czeskiej 
liczne głosy zamieszczające życzenia – „Lidové Nowiny” (1929, č. 47), „Slovanský 
Přehled” (1929, s. 151) i Centralną Jewropę” (1929, nr 26). Znajomość ze Święto-
chowskim, zawartą w 1909 r. w Warszawie, wspominał w artykule Patriarcha	pol
ské	 publicystyki popularyzator literatur słowiańskich, tłumacz i wydawca, Vincent 
Červinka. Opowiadał o swoich rozmowach i swoim zaskoczeniu orientacją Święto-
chowskiego w czeskich problemach narodowych. Stwierdzał, że w jego życiu i dziele 
została jak gdyby skoncentrowana historia polska niemal całego stulecia. Los pozwo-
lił mu dożyć na progu starości wolnej ojczyzny, życzył mu więc, aby mógł z niej 
korzystać jak najdłużej33.

Autor Odrodzonego	 słowianizmu nie traktuje Słowiańszczyzny w kategoriach 
mityzujących rzeczywistość czy przywodzących na myśl konstrukcję mitu jako integ-
racyjnego elementu konstytuującego świadomość zbiorową. To przestrzeń funkcjo-
nowania tradycji, kultury, ale także wspólnota międzynarodowa, międzypaństwowa, 

31 M. Brykalska, Aleksander	Świętochowski.	Biografia, dz. cyt., t. 2, s. 146. 
32 Tamże, s. 268. Należy również dodać, że na łamach „Kultury Polskiej” Świętochowski 

kilkakrotnie porównuje dziedzictwo narodowe Polaków i Czechów, stopień gospodarczości, demo-
kratyczności, samodzielności. W 1909 roku pisze m.in. następująco: „Czesi są narodem pracowitym 
i demokratycznym, my próżniaczym i szlacheckim; oni są ludem oświeconym, my ciemnym i bier-
nym tłumem kierowanym przez rozmaitych burmistrzów społecznych i „pasterzów dusz”; oni od 
góry do dołu stanowią masę jednolitą i zestrojoną w zgodnym ruchu, my – mieszaninę różnorodną 
i zmąconą sprzecznościami; (…)”. Zob. Odwiedziny	czeskie, „Kultura Polska” 1909, nr 9, s. 2. Dalej 
w tekście ciągłym i przypisach jako „KP”.

33 Por. „Narodni Listy” 1929, č 36. Cyt. za: M. Brykalska, dz. cyt., t. 2, s. 382. 
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która przeciwstawia się najeźdźcy, zaborcy, obcemu. Etyka wzajemnej zależności 
i chęć określenia wzajemnej tożsamości, naświetlającej odrębności narodowe wska-
zują, że to nie tyle utopijny projekt zbiorowy, federacyjny (Słowiańszczyzny w Euro-
pie), ile projekt polegający na etymologicznym i genologicznym powinowactwie. 
Określa on ślady wspólnot pierwotnych, współczesnego przenikania idei, prądów, 
potrzeb i podobnych zapisów historii oraz podobnego mechanizmu oddziaływania 
języków historii na tożsamość słowiańskich narodów. 

Świętochowski swym tekstem słowiańskim dialoguje z rozpoznaniami twórców 
dziewiętnastowiecznego paradygmatu kultury. Ujawnia specyfikę dziewiętnasto-
wiecznych i dwudziestowiecznych pytań formacji kultowych o tożsamość i poszu-
kiwań wzorców pierwotnego źródła kształtującego także zbiorowe doświadczenie 
pokoleniowe i indywidualne. Odsłania jednocześnie model diagnozy międzykultu-
rowej i wewnątrzkulturowej Słowiańszczyzny z wyraźnym wskazaniem na począ-
tek i korzenie, a także wspólnotę doświadczeń i przenikanie nici słowiańskiego 
dziedzictwa kulturowego, politycznego i społecznego kośćca mechanizmów inte-
gracyjnych.



3. Projekt narodowy

Jesteśmy	jak	zegar,	którego	kółka,	złożone	ze	stu	najrozmaitszych	zegarów,	pod	nacis
kiem	łańcuszka	wag	trą	się,	skrzypią	i	wyłamują	swe	tryby,	posuwając	skazówki	po	
tarczy	godzinowej	tak	fantastycznym	ruchem,	że	często,	gdy	u	nas	przypada	północ,	
u	innych	narodów	południe.

Aleksander Świętochowski1

W myśli Świętochowskiego trwa nieustanny dialog z narodowością i polskością, 
który miał przeciwstawiać się opresyjnej etyce narodowej. Już we wczesnej Pracy 
u podstaw (1873, nr 10) Poseł Prawdy zauważa, że:

Naród to nie łamigłówka, którą by dowolnie podług rozmaitych wzorów układać 
można. (R, 115)

Redaktor „Prawdy” uwzględnia tym samym jednostkową perspektywę widzenia 
i przynależności, chociaż – co ważne – nieustannie gromi i krytykuje tych, którzy 
nie funkcjonują w obrębie struktury narodowej. Rozpoznanie właściwych prawideł 
kształtujących narodowość (a tym samym polskość) jest dla niego jedyną szansą 
zrozumienia osobności narodowej i wyłączności, z drugiej strony zaś – perspek-
tywizm oglądu, porównywanie narodowego „tekstu” polskiego z innymi „narodo-
wymi tekstami” (geopolitycznie sąsiednimi) stanowią jedyną i możliwą szansę na 
zobrazowanie naszego status quo. 

Okazuje się, że refleksją porządkującą narodowy stan świadomości w przestrzeni 
geopolitycznej Europy kończącej się la	belle	epoque i międzywojennego „tygla”, 
jest nieustanne odwoływanie się do korzeni, narodowej kultury, dziedzictwa, wzor-
ców przeszłości i co najważniejsze – języka, który jest jedynym zwornikiem i punk-
tem odniesienia. Jest jedynym stałym komponentem tożsamości. Ta refleksja nie 

1 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], „Prawda” 1888, nr 10. Cyt. za: Lv, t. 1, s. 664. 
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jest oczywiście żadnym novum – jeśli przyjrzeć się dyskusji dziewiętnastowiecznej 
(począwszy od Herdera, Schellinga, Mochnackiego, Brodzińskiego, Mickiewicza 
z jego Wykładów czy Norwida).

Myślenie Świętochowskiego o narodowości wyrasta głęboko z romantycznego 
paradygmatu traktowania języka jako łącznika i wyróżnika narodowości2. Tyle że 
autor My i wy obudowuje swą refleksję nad formami kondycji narodowej i formami 
języka retorycznością, wykorzystując często chwyty erystyczne i ironiczny ładunek 
wypowiedzi. Ten ironiczny ładunek jego tekstów stanowi w pewnym sensie łącznik 
z romantykami, tyle że na innym poziomie znaczeniowym, co już  sygnalizowałem 
w I rozdziale (dotyczącym Dumań). Ironia staje się dla nich budulcem materii tekstu 
poetyckiego mniej jako właściwość stylu, niż jako kategoria estetyczna.  Natomiast 
w tej płaszczyźnie podobieństwa – Świętochowski wykorzystywał ironię3 właśnie 
jako właściwość stylu. Już w wystąpieniu My i wy widać, że Świętochowski, demoni-
zując swoją wypowiedź, nadając jej charakter manifestu, przełomowości, nie dość, że 
wchodzi w jawny (polemiczny) dialog z wcześniejszą formacją pokoleniową, to jesz-
cze posługuje się językiem sztandarowego dla tej formacji tekstu manifestacyjnego 
Mickiewicza. Demonizuje starych, by mieć oponentów i nadać dramatyzm kampanii 
o nową estetykę i etykę4. Młodzi nie mają przeciwnika, kiedy rozpoczynają kampa-
nię, jak to ujawnia początek manifestu, ekslamacyjnie wykorzystujący interteksty 
będące reakcją na zjawisko „nowego”, na zaistniałą sytuację, będące przecież już 
reakcją, której Świętochowski celowo nie przedstawia chronologicznie i przyczyno-
wo-skutkowo: – „Potop”!, „Baczność!”, „Gore!, „Energia skandalu”5. Anonimowy 
głos publicysty wykorzystuje te cytaty z pism, które przecież musiały być właśnie 
odpowiedzią na zjawisko pojawienia się młodej prasy, przy czym prowokacyjnie 
strukturę tekstu tak buduje, by stanowiły te określenia poziom odbicia i upozoro-
wania pierwszej reakcji, tymczasem – to głos wtórny, właśnie głos reakcji. 

Barbara Bobrowska zauważa słusznie, że należy pamiętać o semantycznej 
pojemności owego zaimkowego zbiorowego „my” z manifestu Świętochowskiego. 
Badaczka pisze, że funkcjonujące w artykule określenie „młoda drużyna pisarzów” 
trzeba czytać zgodnie z konwencją przyjętą w epoce: 

2 Jerzy W. Borejsza, pisząc o wyróżnikach pracy organicznej, wskazuje gromadzenie sił narodo-
wych w dziedzinie kultury i na polu gospodarczym oraz pielęgnowanie języka jako dominanty narodo-
wości. Zob. J.W. Borejsza, Noc	postyczniowa [w:] tegoż, Piękny	wiek	XIX, Warszawa 1984, s. 333. 

3 Por. hasło „ironia” [w:] Słownik	 terminów	 literackich, M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, 
A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1976, s. 171–172. 

4 Jeske-Choiński pisał: „Nic dziwnego, że artykuł pt. „My i wy” musiał wywołać wielkie 
oburzenie w obozie starszych pisarzów. Dziwne tylko to, że to starsze pokolenie, zamiast zwalczać 
umiejętnie bezzasadne uroszczenia młodzieży, zamiast wykazać niejasność jej wyobrażeń i celów, 
chwiejność jej poglądów i czczość jej deklamacji, poprzestało na bojaźliwych wzmiankach o „nie-
uctwie i złej woli”, i chwyciło się w końcu broni najniewłaściwszej, bo rozmyślnego pomijania 
milczeniem działalności „Przeglądu”. T. Jeske-Choiński, Pozytywizm	i	jego	główni	przedstawiciele, 
dz. cyt., s. 21–22.

5 [A. Świętochowski], My i wy [„PT” 1871, nr 44, bez podpisu]. Cyt. za: Programy	i	dyskusje	
literackie	 okresu	 pozytywizmu, dz. cyt., s. 54–55. Zob. także: T. Budrewicz, Język	 programów	
pozytywistycznych [w:] Pozytywizm	i	negatywizm, dz. cyt., s. 27–46. 
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my – młodzi ideolodzy i publicyści piszący, a nie poeci i prozaicy, bowiem grupa, 
w imieniu której przemawiał późniejszy autor Duchów, nie miała w tym momencie 
do zaoferowania czytelnikom żadnych rewelacji z dziedziny literatury pięknej6. 

Oczywiście widać, że młodzi nie atakują wieszczów, tylko atakują możli wości 
działania, brak aktywizmu twórczego, stosując metaforykę batalistyczną, aforys-
tyczne retoryczne pytania zaczynające się szeregiem „czyż” (5 razy), „czy” (2 razy) 
kolejno po sobie następujące, posługując się językiem Ody	do	młodości. Binarne 
rozgraniczenie pokoleniowości jawnie potwierdza zbieżność okoliczności i charak-
ter wystąpienia:

A czy nie jest to nasze tylko przeniesienie formy Waszych własnych stosunków?7. 

Jan Tomkowski podkreśla wyraźnie, pisząc o sposobie retorycznego wykorzysty-
wania chwytów Świętochowskiego z czasów pozytywistycznej drogi i na początku 
XX wieku:

Na początku XX wieku Świętochowski nie musiał nawet modyfikować języka swej 
publicystki, sięgał do wzorów sprzed trzydziestu lat, operował dalej tymi samymi 
figurami stylistycznymi8.

Interesująca mnie w tym rozdziale realizacja projektu narodowego ujawnia, 
że wyróżnikiem narodowości jest dla Świętochowskiego język. Świadomość dzie-
dzictwa narodowego w języku i poprzez język potwierdza tylko, że wszelkie myślowe 
procedury – mające na celu ukształtowanie charakteru wędrowca-poszukiwacza nie 
mogą wyjść poza ramy języka. W języku bowiem dokonuje się zapis myśli i wszelka 
refleksja. A narodowość – jako charakter wspólnotowości – zapisany w formach, 
dziedzictwie etymologicznych zmian, w strukturze słowa – okazuje się mentalnym 
konstruktem tożsamościowym opartym na wspólnocie języka, o której w 1897 roku 
napisze w cyklu Liberum	veto na łamach „Prawdy”. Tym bardziej w czasie cenzury9 
i niebytu politycznego, kiedy rozchwianie elementów tożsamościowej matrycy spo-
wodowało, że jedyną instancją trwałą i integrującą, jest język: 

Spór o to, co właściwie stanowi istotę narodu, dlatego trwa ciągle, że jest prowadzony 
w dziedzinie abstrakcji. Narody są organizacjami bardzo różnorodnymi: istotą jed-
nego z nich może być religia, drugiego – język, trzeciego – wojna itd., niewiele zaś 
jest takich, w których by wszystkie pierwiastki kultury były rozwinięte równomiernie 
i żaden nie miał nad innymi znacznej przewagi, nadającej główną cechę społeczeńs-
twu. […] Gdyby należało wybrać jakiś element stanowiący istotę naszego narodu 
w obecnej dobie, sądzę, że oświadczylibyśmy się za językiem. Religie bowiem mamy 
rozmaite, a ta, którą wyznaje większość, nie jest wyłącznie polską, wszystkie inne zaś 

6 B. Bobrowska, Konopnicka	na	szlakach	romantyków, dz. cyt., s. 16. 
7 [A. Świętochowski], My i wy, dz. cyt., s. 60.
8 J. Tomkowski, Nie	było	między	nami	pozytywisty [w:] tegoż, Mój	pozytywizm, dz. cyt., s. 38. 
9 Na temat cenzury zob. B. Mazan, Wpływ	cenzury	carskiej	na	twórczość	młodego	Świętochows

kiego [w:] Z	domu	niewoli, dz. cyt., zwł. s. 49. 
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organy życia społecznego nie są całkowicie swojskie, lecz mniej lub więcej zapra-
wione obcymi domieszkami. Tylko jeden język jest na wskroś narodowym. Nic też 
dziwnego, że zarówno on sam, jak jego twory są przedmiotem szczególnej naszej 
pieczy i miłości, naczelną ideą życia społecznego w bieżącym okresie10.

Świętochowski już w przemówieniu wygłoszonym na Zjeździe	b.	wychowańców	
Szkoły	Głównej w 1904 roku podkreślał niezwykłą potrzebę narodowego uświado-
mienia, posługiwania się językiem ojczystym. Dowodził, że obraz świata kształtu-
jący myślenie narodowe dokonuje się właśnie w języku danego narodu: 

Młodzież, słuchając wykładów w języku ojczystym, wolną jest od wielu czynników 
psychicznych, które polot myśli hamują, a na uczucia działają również w sposób 
ziębiący raczej zapał do pracy i odciągający od niej11. 

Refleksja nad narodowością i polskością – ujawniana i biegnąca równoległym 
nurtem refleksji na temat słowiańskości, jest zdecydowanie wyrazistsza i bardziej 
spójna. Począwszy od pierwszych zapisków w cyklu Liberum	veto, konsekwentnie 
pisanych do końca życia już w pismach o zupełnie innym profilu, przez zaskakujące 
refleksje zapisane w przedmowach do różnych polecanych przez krytyka tekstów, aż 
po popularną książeczkę dla młodzieży o żywotach sławnych mężów – widać, jak 
Świętochowski traktuje problematyczność rozumienia narodowości. Już we wczes-
nych Wskazaniach	politycznych (1882), które stały się powodem oburzenia wielu 
współczesnych, pisze:

Bo nie ma może w Europie narodu, którego obecne warunki życia przedstawiałyby 
równie ostrą sprzeczność z utraconymi. Sto lat już wprawdzie trwa przeróbka naszego 
ustroju politycznego i jego dopasowywanie się do nowych warunków walki o byt; 

10 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Nowy	talent, Lv, „Prawda” 1897, nr 48. Cyt. za: WPK, 592. 
11 Pismo	Komitetu	 Zjazdu	 b.	wychowańców	 Szkoły	Głównej	 do	Komitetu	Kasy	 imienia	 dra	

J.	Mianowskiego	z	13	V	1904 [w:] Księga	pamiątkowa	Zjazdu	b.	wychowańców	b.	Szkoły	Głównej	
Warszawskiej	w	40rocznicę	jej	założenia, Warszawa 1905, s. XXIII. Choć warto przypomnieć (za 
Stanisławem Fitą), że na liście członków – założycieli Kasy im. Mianowskiego brak nazwiska 
Świętochowskiego. A była ona wtedy niezwykle ważną instytucją, przez Ludwika Krzywickiego 
nazwaną „zamaskowanym ministerstwem nauki polskiej”. Zob. S. Fita, Pokolenie…, dz. cyt., s. 113. 
Zob. także: L. Krzywicki, Ministerstwo	nauki	polskiej	z	czasów	niewoli, „Wiadomości Literackie” 
1932, nr 13. Cyt. za: L. Krzywicki, Wspomnienia, Warszawa 1958, t. 2, s. 548–549 (przedruk).

Fita tłumaczy ten fakt obawą przed powierzeniem jakiejkolwiek funkcji Świętochowskiemu 
– czołowemu przedstawicielowi obozu postępowego (s. 113–114). Sam Świętochowski w swych 
Wspomnieniach pisze o „zatrutej atmosferze tamtych czasów” (Wspomnienia, dz. cyt., s. 86). Sta-
nisław Fita stwierdza: „Aleksander Świętochowski zaś, przypominając losy konspiracyjnego Towa-
rzystwa Literackiego w Warszawie, tak odpowiadał „nowoczesnym dziejopisom”, powtarzającym 
do znudzenia formuły o pozytywistach jako ludziach „politycznie obojętnych i pogodzonych 
z losem”. (s. 113–114). Badacz powołuje się na wypowiedź Świętochowskiego, mającą na celu 
obronę ideałów pokolenia, krytykę ówczesnej rzeczywistości: „Nie mogę (…) powstrzymać się od 
uwagi, że nowocześni dziejopisowie, którzy wyszywają historię ostatniej ćwierci zeszłego stulecia 
na kanwie paszkwilu, apologii lub nieuctwa (…) jeśli zechcą zaprzestać swego rzemiosła, a pragną 
je zastąpić sądem sumiennym, powinni by zaznajomić się z wartością charakterów i kierunkiem 
dążeń ludzi owej epoki.” (Cyt. za: Lv, t. 2, s. 584). 
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epoka to jednak dla rozległego procesu przewrotów w wyobrażeniach, nadziejach 
i potrzebach społeczeństwa za krótka. My za bliscy jeszcze jesteśmy tego wpływu, 
ażeby on nie rozgrzewał naszych uczuć i ażebyśmy bezboleśnie znieść mogli tchnie-
nie zimnego rozumu. Stąd nasza niechęć do wszelkich apostołów zgody z losem, 
do wszelkich rad i programów „trzeźwych” – przy jednoczesnej chęci odnalezienia 
i zatknięcia drogowskazów dla zbiorowego życia12.

Pytając o powinności narodu w trudnym czasie, zwraca jednocześnie uwagę 
na konieczność oświetlania drogi narodowej prawdziwą i szczerą radą. Metafora 
„dzwonu hałaśliwego patriotyzmu” (49) miała na celu nie tyle kontestację kultury 
narodowej, ile próbę ratowania jej istoty i wskazania na fasadowość konstrukcji 
polskości, pozorność dialogu:

Myśl swobodna musi być wszędzie demokratyczną, bo przywilej zastępuje równo-
uprawnieniem, szlachectwo – zasługą, a zbytek – pracą. (53)

Wyśmiewa prymitywny katolicyzm jako pusty zwornik wspólnotowości i uto-
pijność marzenia narodowego o niezbrojnym trybie obecności:

Nie ma w dziejach naszych chwili, która by wymagała od nas równego bohaterstwa 
i poświęcenia, nad to, które spełniamy obecnie. Spełniamy zaś je niewątpliwie od 
czasu, jak w uczuciach społeczeństwa osłabł prąd dawny zbrojnych spisków, a zaczął 
je ożywiać nowy – spokojnych prac. Jest to rzeczywiście proces zaledwie poczęty, 
niezupełnie świadomy, powrotami przeszłych ideałów przerywany; ale kogo jego 
powolność niecierpliwi lub gniewa, ten niech zmierzy czystem sumieniem wyso-
kość ofiary. (50)

Gwarantem szczęścia ogółu – jest wedle Świętochowskiego – możliwość uczest-
niczenia w cywilizacji i progresywność działania, pomyślne życie zapewniające 
wolność, naturalny rozwój, gdyż w konsekwencji cywilizacyjności zwyciężają tylko 
oświecone narody (52). Dlatego tak ważna okazuje się nieustanna praca, pielęgno-
wanie charakteru narodowego, czyste powietrze „postępu ogólnej myśli ludzkiej” 
(52). I w związku z tym docenia Świętochowski trud postępowców i jest świadomy 
koniecznej samodzielności wewnętrznej – będącej efektem wzmocnienia sił umy-
słowych i materialnych, wszechstronnego rozwoju narodowego i procesów demo-
kratyzacyjnych:

Trzeba przebić więcej okien do Europy i dozwolić jej prądom, ażeby przewiały naszą 
duszną chatę. Nie w niej tylko zdrowie, a poza nią zdrada. Prawda, żeśmy w niej 
urodzili się, wychowali, doznali radości i smutku, szczęścia i rozpaczy, złożyliśmy 
skarby cywilizacji rodzimej; prawda, że ona nam przez te pamiątki i dorobek droga, 
ależ nie duśmy się dobrowolnie, jeśli żyć chcemy. Jak ludy pierwotne odstraszają 
krzykami zaćmienie słońca, tak my nieraz odpędzamy nowe idee, które nam zakry-
wają blask tradycji, lub jak dzieci, dla rozjaśnienia mroku naszej chaty, rozkładamy 

12 A. Świętochowski, Wskazania	polityczne [w:] Ognisko.	Książka	zbiorowa	wydana	dla	uczcze
nia	25letniej	pracy	T.T.	Jeża, Warszawa 1882, s. 48. Wszystkie cytaty podawane są z tego wydania. 
Po cytacie podaję numer strony cytowanej. 
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po kątach świecące próchno. Ze źródeł czystej, żadnymi przesądami niezmąconej 
wiedzy pijemy niechętnie i przenosimy nad nie swojskie bagienka pod stopami kapli-
czek. (52–53)

Perspektywa kontaktu ekonomicznego i wymiany (handlu, myśli) – zdaniem 
Świętochowskiego – nie musi wynikać z nielojalności narodowej, może być szansą 
na wydźwignięcie się z anachronizmu postszlacheckiej kondycji, która obezwładnia 
i monopolizuje myśl. Stanisław Fita, pisząc o Wskazaniach	politycznych, przekonuje, 
że zalecają one „rezygnację z bezpłodnego oporu” i potwierdza, że sam Świętochow-
ski w pięć lat później znajdzie się w gronie członków konspiracyjnego Towarzystwa 
Literackiego, by potem wielokrotnie przeciwstawiać się dążnościom ugodowym 
niek tórych kół w Królestwie Polskim13. Krzysztof Stępnik zauważa ponadto, że:

Wskazania	polityczne Świętochowskiego, przez niektórych niesłusznie interpretowane 
jako świadectwo apostazji, nie było niczym więcej jak tylko odważnym i zdecydowa-
nym podniesieniem obiegowych opinii publicystyki pozytywistycznej do rangi pro-
gramu zachowań politycznych. Głośne enuncjacje tegoż publicysty na początku wojny 
miały analogiczny rodowód; wyartykułował on to, co w Warszawie było powszech-
nie powielane14. 

Jeszcze w cyklu Liberum	veto Świętochowski, powołując się Sałtykowa-Szczedrina, 
autora powieści Krugłyj	god (1879), pisze o paradoksie języka ezopowego i języka 
mimiki, który byłby odpowiedniejszy dla całej sytuacji „zakneblowania” narodo-
wego, chociaż – wymyślenie różnorodnych chwytów mimicznych – jest w wielu 
momentach zbyteczne, bo odbiór zależy od predyspozycji myślowej i wzajemnego 
rozumienia prawideł językowych (intencjonalnie zakodowanych, niewidocznych dla 
cenzora)15. Wspomina anegdotę o przepisach ministerialnych, szydzi z „polonożer-
stwa” polityków, nieznajomości prawideł języka urzędowego i braku „zasobu lin-
gwistycznego” stróżów prawa16. Przywołanie ironicznych anegdot ujawniających 
kontakty z cudzoziemskością przekonuje jednak, że samym „czyszczeniem” języka, 
niepopartym przewrotem myślowym, nie podniesie się świadomości narodowej17. 
Głos w sprawie czystości języka i świadomość niezbywalnej jego wartości, ponadto 
głos przeciwko nowotworom językowym, każą Świętochowskiemu porównać naszą 
polską niedbałość o język do procesu germanizacji:

Tymczasem język polski w prasie poznańskiej jest barbarzyńską mieszaniną najroz-
maitszych śmieci, przyprawioną wstrętnym niechlujstwem rodzimym18. 

13 S. Fita, Pokolenie…, dz. cyt., s. 207. 
14 K. Stępnik, Świętochowski:	jego	mieszczanie [w:] Mieszczaństwo	i	mieszczańskość…, dz. cyt., 

s. 231. Badacz podkreśla, że w sierpniu 1914 roku Świętochowski stał na czele opinii publicznej 
Królestwa jako zdeklarowany zwolennik orientacji rosyjskiej (s. 229).

15 Zob. „Prawda” 1881, nr 9. Cyt. za: Lv, t. 1, s. 191.
16 „Prawda” 1881, nr 27. Cyt. za: Lv, t. 1, s. 219–220.
17 Zob. „Prawda” 1882, nr 14. Cyt. za: Lv, t. 1, s. 269.
18 „Prawda” 1883, nr 19. Cyt. za: Lv, t. 1, s. 351. 



366 Rozdział III – W przestrzeni projektów

Podobnie, wytykając błędy stylistyczne i gramatyczne na szyldach sklepowych 
i okólnikach zagranicznych pisanych złą polszczyzną, jest przerażony, że te etykiety 
tożsamościowe narodu świadczą o jego słabości i nikłości19.

Niewątpliwie jednym z ciekawych głosów Świętochowskiego w dyskursie naro-
dowym jest popularyzatorska książeczka – Czcigodni	Polacy.	Charaktery20. Służyć 
miała ona jako pomoc szkolna w poznawaniu polskiej historii, jest to więc propo-
zycja popularnej wersji hagiografii w pigułce. Książeczka, dedykowana przyjacie-
lowi – Stefanowi Dembemu, prezentuje życiorysy sławnych mężów (także kobiet). 
Rozpoczęcie mottem: „Niczego Polska nie potrzebuje bardziej dla swej szczęśli-
wej przyszłości, niż czystych i mocnych charakterów” zdaje się wyjaśniać inten-
cjonalny charakter przesłania. W przedmowie do tej popularyzatorskiej książeczki 
z portretami wielkich, zwracając jedynie uwagę na własną koncepcję formy tekstu, 
Świętochowski wyznaje, że „zamieszczone tu życiorysy są oparte na drukowanych 
opowiadaniach i oryginalne tylko w formie” (Przedmowa). Zadziwia brązowienie 
postaci-bohaterów szkiców. Królowa Jadwiga nie boi się pogłosek, że zamiast mło-
dego, pięknego i kochanego rakuszanina, połączy się ze starym, dzikim i szpetnym 
Litwinem (14). Zygmunt August

pogrążony w melancholii żył ciągle wspomnieniami o ukochanej Barbarze, której taką 
niezłomną siłą charakteru oderwać od siebie nie pozwolił i której ducha po śmierci 
ciągle w złudzeniu widzieć pragnął. (21)

O Janie Karolu Chodkiewiczu z bogobojnością pisze, 

że trzysta lat przeszło upłynęło od daty tego szlachetnego czynu i tego przepięknego 
listu [Chodkiewicza do gen. szwedzkiego Mansfelda po rozgromieniu Szwedów pod 
Kircholmem – dop. mój – D.M.O.]; trzy wieki rozwoju umysłowego i moralnego, 
pojęć i uczuć; a czyżbyśmy śród dzisiejszych wodzów, dyszących nienawiścią i spla-
mionych okrucieństwem, znaleźli bodaj jednego, któryby żałował krwi z obu stron 
wylanej (…). (24–25)

Kościuszkę nazywa „niepokalanej czystości człowiekiem” (30), Staszica „cha-
rakterem imponującym siłą, czystością i żywotnością” (57), „kapłanem szerzącym 
religię obywatelstwa i patriotyzmu” (60), księdza Jana Sierocińskiego podziwia za 
to, że uknuł spisek oderwania Syberii od Rosji w 1837 roku (78), Stanisława Mała-
chowskiego nazywa „polskim Arystotelesem” (97) za zasługi (i przewodnictwo) na 
rzecz Konstytucji 3 Maja. Szymon Konarski jest przedstawicielem „socjalistycznego 
patriotyzmu” (81) dzięki działalności w Stowarzyszeniu Ludu Polskiego, Oskar Kol-
berg „olbrzymem cichej pracy” (101). Jedynie uproszczony podręcznikowy charakter 
tego tekstu pozwala zatem aprobatywnie wyrazić się o takiej formie pisarstwa histo-
rycznego. Przypomina to również model refleksji nad kulturową teorią charakteru – 
Samuela Smilesa – ujawniający swoisty pozytywistyczny  panteon typów i  charakterów 

19 „Prawda” 1884, nr 7. Cyt. za: Lv, t. 1, s. 389.
20 A. Świętochowski, Czcigodni	Polacy.	Charaktery.	Książka	do	czytania	dla	młodzieży, Warszawa 

1924. Wszystkie cytaty podawane są z tego wydania. Po cytacie podaję numer strony cytowanej. 
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z jego Samopomocy, ilustrowanej przecież sylwetkami artystów, rzemieślników, kup-
ców, ważnych osobistości, które zmieniają bieg historii danego narodu. 

Ciekawym rysem obecności Świętochowskiego – krytyka narodowej formy obec-
ności, jest także profil przedmów autorstwa Posła Prawdy i funkcje, jakie wyni-
kają z tego dla zapisu dla narodowego charakteru refleksji – jakkolwiek ujawniają-
cej różnorodne zainteresowania i będącej efektem specjalistycznego potraktowania 
tematu. Jednak refleksja ta ma na celu rozpoznanie prawideł narodowej obecności 
i wspólnotowości narodowej opartej o język. 

Interesująca jest przedmowa Świętochowskiego do książki Jerzego Jellinka, Prawo 
mniejszości (1900)21 – która rysuje swoisty projekt utopii. Pozycja to ważna dla 
samego Świętochowskiego z tego względu, że na wstępie wskazuje już istotne doko-
nanie autora, które stanowi obudowę i matrycę narodowościowego charakteru tożsa-
mości mniejszości i większości społecznych. Fundamentalną dla Świętochowskiego 
kwestią – zapewne dlatego powziął pomysł napisania owej przedmowy – jest pogodze-
nie praw większości i mniejszości. Powołuje się na stanowisko Stirnera, ale zauważa, 
że wcale nie trzeba upowszechniać jego egoistycznego wzoru, według którego 

ja i społeczeństwo to dwa wrogi, jego dobro wcale mi nie leży na sercu (3);
ja jestem moją wyłączną własnością, której nikomu nie ustępuję (3).

Świętochowski podkreśla, że „świadectwo filozofujących samolubstw” (4) nie 
jest konieczne. Przywołuje przykłady historii sejmów, sądów, konsyliów, które mają 
za zadanie ujawnić, że rola większości była „zbrodnią i gwałtem” (4). Właśnie to 
rola większości, zdaniem Świętochowskiego,

zamordowała Sokratesa, ona ukrzyżowała Chrystusa, ona wytępiła Albigensów itd. 
Większość sejmujących obywateli greckich postanowiła, ażeby naród dobrowolnie 
przyjął jarzmo macedońskie; czyż przywodzący mniejszości Demostenes mógł i powi-
nien był ten wyrok uznać za obowiązujący i słuszny? (4)

Pisząc o zasadzie większości – wskazuje, że to na niej zbudowany jest gmach machiny 
społecznej i narodowej. Prawo większości porównuje do pierwszego przykazania, 
traktowanego jako główny warunek pomyślności rozwoju ludzkiego (4). Ma jednak 
świadomość, że zawsze pozostaje suma niezaspokojonych (5). Wreszcie pyta: 

Ale czy jest możliwym wynalezienie takiej formuły dla wzajemnych praw ludz-
kich, ażeby ona każdemu osobnikowi zapewniła należne szczęście? Teoretycznie jest 
to najzupełniej prawdopodobnym, chociaż praktycznie nadzwyczaj trudnym. Żaden 
mędrzec, żaden system organizacji społecznej, żadna nawet utopia nie obmyśliła 
takiego układu stosunków, któryby zadowolił wszystkich. Pomimo to nie ulega żad-
nej wątpliwości, że ludzkość świadomie i nieświadomie do tego celu dąży i kiedyś 
go osiągnie. Jeżeli z oddalonych od siebie epok historii porównamy rozmaite zakresy 
uprawnień obywatelskich i dbałości o szczęście rozmaitych żywiołów społecznych, 
to przekonamy się, że postęp zatacza w tym rozwoju coraz szersze koła. (5)

21 Dr J. Jellinek, Prof. prawa w Heidelbergu, Prawo	mniejszości, przeł. S. Posner, z przedmową 
Al. Świętochowskiego, Warszawa 1900 [dodatek do „Prawdy”, kwartał III 1900].
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Pytanie to ujawnia zainteresowanie myślą utopijną, jako jedną z możliwych dia-
gnoz kształtujących społeczną organizację i staje się ważne w perspektywie później-
szego studium Utopie	w	rozwoju	historycznym (1910). Istotną staje się ta przygodna 
(z pozoru) refleksja Świętochowskiego nad książką Jellinka, okazuje się bowiem 
przyczynkiem do późniejszych prac autora O	prawach	mniejszości. Podkreślenie 
roli pobudzającej myślenie jest dla Świętochowskiego oczywistością:

Wobec tego przypuszczenia podniesiona przez prof. Jellinka kwestia praw więk-
szości w stosunku do mniejszości zamienia się na kwestię ogółu w stosunku do jed-
nostki i to właściwie stanowi jądro całego zagadnienia. Nie ta jest najlepsza książka, 
która podaje czytelnikowi ustalone prawdy, bo tych jest bardzo mało, ale ta, która 
go pobudza do myślenia. (6)

Wartość naukowa książki Jellinka – zdaniem Świętochowskiego – polega na 
„nakreśleniu historycznego rodowodu zasady porządkującej rozbieżności dążeń ludz-
kich w społecznościach i zrzeszeniach uorganizowanych”(6).

Z kolei w przedmowie do książki Janusza Makarczyka Nowa	Brazylia. Dżungla	–	
osiedla	–	ludzie22 Świętochowski zaczyna swe rozważania od przywołania incydentu 
historycznego z 1890 roku dotyczącego wywołania „gorączki brazylijskiej” wśród 
ludności wiejskiej Królestwa Polskiego przez agenta hamburskiego towa rzystwa prze-
wozowego (5). Kiedy pyta o przyczyny i fenomen „gorączki brazylijskiej” i emigra-
cji chłopstwa, wskazuje, że po odpowiedź na to nurtujące pytanie sięgali już Kłobu-
kowski, Siemiradzki, Hempel i inni, ale dopiero Konopnicka „oświetliła go blaskiem 
swego wspaniałego talentu w Panu	Balcerze” (5). Refleksja nad wysokim poziomem 
cywilizacji i potężną siłą asymilacyjną rasy anglosaskiej w Stanach Zjednoczonych 
okazuje się dobrym rewersem i jednocześnie fundamentem dla polskich kolonistów, 
dając im siłę, ale osłabiając „swojskość” (6). Zdaniem Świętochowskiego:

Brazylia nie pobudziła ich energii twórczej, ale zachowała ich pierwotność. Żyje tam 
nieprzerobiony, ale zmartwiały lud polski. Ta książka nie jest nową jego fotografią, 
ma ona bowiem na celu naszkicowanie ogólnego obrazu kraju, państwa i społeczeńs-
twa, w którym mieści się duży odłam Polski. (6)

Podkreśla talent zdjęć migawkowych, wskazując wartość podróżniczych książek, 
które zarówno rozszerzają, jak i przetwarzają zakres ludzkiej percepcji,  świadomości 
i pojęć. Refleksja ta staje się też powodem uniwersalizującej diagnozy prowincjonal-
ności i zaściankowości myślenia, którą należy potępić. Słynne „przewietrzenie” chaty 
polskiej, o której pisał we Wskazaniach	politycznych, możliwe jest właśnie dzięki 
rozszerzaniu horyzontów poznawczych, poszerzaniu widnokręgu myśli i doświad-
czeń, dlatego „pożądane i oświetlające są kalejdoskopy literatury podróżniczej” (7). 
I dlatego też ten profil działalności Świętochowskiego w propagowaniu narodowego 
dziedzictwa myślowego (zapisanego w języku) wydaje się ważnym dopełnieniem 

22 J. Makarczyk, Nowa	Brazylia. Dżungla	–	osiedla	–	ludzie. Z przedmową Aleksandra Świę-
tochowskiego, Warszawa 1929. Wszystkie cytaty podawane są z tego wydania. Po cytacie podaję 
numer strony cytowanej. 
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jego biografii myśli. Tym bardziej ważnym, kiedy uwzględni się refleksję nad toż-
samością i kondycją narodu, intensywnie eksponowaną w „Humaniście Polskim”, 
w którym m.in. w 1913 roku pisze jego redaktor o niezwykle silnej mocy narodu 
(odzyskującej własny punkt ciężkości), określającej wspólnotowe korzenie obecnoś-
 ci i potrzebę intensyfikacji myślenia tożsamościowego, mającego z kolei na celu 
wyznaczenie ram fundamentu narodowego:

Jest to jak gdyby instynktowna potrzeba organizmu zagrożonego w swym istnieniu, 
że on przede wszystkim pragnie stwierdzić i zabezpieczyć swój byt, że wobec tego 
głównego wszystkie inne pragnienia muszą zejść na dalsze plany, muszą czekać23.

I potwierdzeniem bardzo późnego zapisu z 1937 roku o beznadziejnej po  zycji 
naszego narodu wśród europejskiego panteonu z powodu pokutującej  szlachetczyzny, 
o której nieustannie pisze przez całe twórcze życie, z powodu przeżytków zaścian-
kowości i regresu myślowego, jest stwierdzenie:

Naród o tysiącletniej historii, zarejestrowany dawniej w Europie między najkultu-
ralniejszymi, zajmuje dziś śród nich jedno z miejsc ostatnich. Dlaczego? Dlatego, 
że wszystkie się zdemokratyzowały, a nasz pozostał szlacheckim, dlatego że w innych 
światło cywilizacji przeniknęło wszystkie warstwy społeczne, a w naszym tylko cienką 
warstwę górną. Przechował się w umysłach tej warstwy śmieszny i przeżytkowy 
nałóg, który ją utrzymuje w przekonaniu, że ona jest stworzona do rządzenia i kie-
rowania niższymi, że one nie zasługują na równouprawnienie, że bez niej weszłyby 
na manowce ze szkodą dla siebie i dla całego narodu. (R, 249)

23 Organizacje	klasowe, „HP” 1913, nr 2, s. 1. 



4. Projekt stołeczny

Niewątpliwie	 my	 jesteśmy	 wybitnym	 typem	 ideologów,	 nieuleczalnych	 marzycieli,	
istot	dziwnych,	które	nie	pamiętają	wcale	rozczarowań	i	zawodów,	które	z	doświad
czeń	wyciskają	 tylko	odurzające	opium	dla	 fantazji.	 […]	Siedząc	na	miejscu,	 tęsk-
nimy do takich form życia społecznego,	w	jakich	się	odlała	nasza	historia,	do	tych,	
organów,	które	wytworzyły	naszą	kulturę	i	za	pomocą	których	pragnęlibyśmy	przyj
mować	udział	w	rozwoju	ludzkości.

Aleksander Świętochowski,	Szkoła	polska	(1905)1

Międzywojenny zapis doświadczania stołeczności w tkance tekstu publicys-
tycznego Świętochowskiego stanowi miejsce spotkania widza teatru warszawskiej 
codzienności z tożsamością miasta. Spotkanie to ma znamiona różnorodnie narasta-
jących i wzajemnie się oświetlających zjawisk i wydarzeń, które są obecne zarówno 
w świadomości indywidualnej, jak i zbiorowej ich uczestników. W tym rozdziale 
interesuje mnie zapis stołeczności jako faktycznego wyróżnika kondycji narodowej 
i państwowej wpływającej na rozumienie narodowości i państwowości, stąd War-
szawa dziewiętnastowieczna nie może się wpisać z oczywistych względów w ramy 
projektu stołecznego dla samego Świętochowskiego i dla moich rozpoznań – nie 
była przecież faktyczną stolicą, ale Krajem Przywiślańskim podległym Imperium.

Tekst publicystyczny Świętochowskiego (pisany zarówno ze stolicy, jak i z pro-
wincji) jako przestrzeń diagnozy kulturowej: tożsamościowej, narodowej i miejskiej, 
wyznacza jego autorowi odpowiednie role: mędrca, proroka narodowych mechaniz-
mów, diagnosty codzienności, prognostyka narodowej wyobraźni. Autor kontynu-
owanego w międzywojniu cyklu Liberum	veto	(na łamach „Gazety Warszawskiej” 
i „Myśli Narodowej”, które to pisma ze względu na swój profil ujawniają zbli-
żoną, ale nie podobną diagnozę tożsamości narodowej i stołecznej) przybiera jak 
dawniej te same role mentora, pamflecisty, ironisty, kpiarza, ale przede wszystkim 

1 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Szkoła	polska, „Prawda” 1905, nr 40, s. 471. 
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rzetelnego komentatora, nawołującego do zbiorowej odpowiedzialności, stąd chwyty 
retoryczne, eksklamacje, wykorzystanie frazeologii batalistycznej (prawie jak z pło-
miennych felietonów w czasie walki starej i młodej prasy).

Stała częstotliwość zapisu stołecznego w rytmie gazetowych odcinków ujawnia 
obraz wiecznie żywej stolicy, drgającej teraźniejszością, widocznej, ale obecnej 
pozornie, bo autor Nałęczów widzi, że prawdziwej Warszawy nie ma, to tygiel spo-
rów, manipulacji, pęknięte miasto bez kręgosłupa, stolica bez centrum, bez spoiwa. 
Stołeczność określają zgrupowane dosłownie i mentalnie małe państewka polityczne 
czy ugrupowania, przywołujące – wedle Świętochowskiego – zasadę greckich miast-
państw. Warszawa, obok licznych świadectw obecności, działalności, wygląda jed-
nak, mimo pstrokacizny mentalnej, jak miasto z filmu niemego, stolica niemogąca 
wydobyć z siebie właściwego głosu:

Nie popełnię przesady i niesprawiedliwości względem obecnego czasu, jeżeli go 
nazwę okresem samoogłupiania się. W naszych bowiem myślach i słowach istnieje 
i mnoży się wiele pojęć i wyrazów pustych, pozbawionych określonego znaczenia, 
a mimo to uważanych za ścisłe2. 

Świętochowski w swych diagnozach stołecznej nowoczesności posługuje się 
swoistą metodą diagnozowania przestrzeni stołeczności. Metoda zapisu felietonis-
tycznego, o której wiadomo z zapisków autobiograficznych i komentarzy rówieśni-
ków Świętochowskiego, że nie jest dokonywana przygodnie jako notatka, zapisek, 
ale spisywana rzetelnie przez kilka godzin przy biurku (czy to przy ulicy Wilczej 
w Warszawie czy z perspektywy Brzezin i Gołotczyzny), ujawnia, że Świętochow-
ski próbuje scalić myślenie o stołeczności i wpisać je w szeroki kontekst myśle-
nia o narodowości, a przede wszystkim – państwowości. Według niego, Warszawa 
winna być wyznacznikiem rozpoznań, matrycą znaczeń dla polskości (narodo wości) 
i nie jest to jednak utopijny, idealizacyjny postulat obecności stolicy w  mentalności 
społeczeństwa. 

Diagnoza stołeczności Świętochowskiego zbieżna jest w wielu miejscach z roz-
poznaniami felietonistycznymi Zygmunta Wasilewskiego, o których obszernie pisała 
Eugenia Prokop-Janiec, wskazując kierunki „ideologizacji krytyki”3, z felietonami 
Żyznowskiego: Z	życia	Warszawy (1920); Podsłuchana	Warszawa (1921), z Maja
czeniami	Makuszyńskiego („Świat” 1925)4, dla którego Warszawa się europeizuje, 
nabiera cech stolicy i tym samym wpisuje się w szerszy horyzont geopolityczny. 

2 A. Świętochowski, Lv, „Myśl Narodowa” 1928, nr 13. Dalej w tekście ciągłym jako „MN”. 
Cyt. za: Lv, t. 2, s. 570. Taką formułę zapisu (przywołania cytatów) będę stosował w całym rozdziale 
w trakcie wywodu, zaraz po cytacie. Uwspółcześniono pisownię. Cytaty z „Gazety Warszawskiej” 
w tekście ciągłym oznaczam jako „GW”. 

3 E. Prokop-Janiec, Literatura	i	nacjonalizm.	Twórczość	krytyczna	Zygmunta	Wasilewskiego, 
Kraków 2004, s. 181–199. 

4 Warszawscy	„pustelnicy”	i	„bywalscy”, t. 2 (Felietoniści	i	kronikarze	1900–1939), Warszawa 
1973, red. J.J. Lipski (tu zwł. teksty: Jana Żyznowskiego: Z	życia	Warszawy, Podsłuchana	Warszawa, 
s. 224–225, 257; Kornela Makuszyńskiego	Majaczenia, s. 283). 
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Badaczka problemu, ujawniając refleksję Wasilewskiego nad relacją Warszawy 
i Lwowa, pisze:

Mimo wszystko Warszawa przełomu wieków była jednak w jego oczach [Wasilews-
kiego – dop. mój – D.M.O.] miastem zwycięsko odpierającym rusyfikacyjne naciski 
i broniącym się przed dominacją obcej kultury. Znacznie gorzej wypadał okres mię-
dzywojenny: „Warszawka” z ówczesnych felietonów Wasilewskiego nie była praw-
dziwym „ogniskiem twórczości”, ale siedliskiem kabaretów, teatrzyków komedio-
wych, produkcji rozrywkowej (reprezentującej pół-światopogląd pół-człowieka, jak 
pisał), w dodatku – miastem o „niedostatecznie polskim tonie w twórczości”. Sło-
wem, ośrodkiem skupiającym wszelkie współczesne zło literackie, zauważane i opi-
sywane przez niego od początku wieku5.

Również w zapisie Posła Prawdy międzywojenna Warszawa ujawnia konsekwen-
cje przejściowości i pogranicza. Świętochowski jest świadomy nieuchronności poli-
tycznej zmiany warty, jednak ujawnia pewien paradoks doświadczenia stołeczności. 
Wyzwolona Warszawa międzywojenna jest kwalifikowana jako stolica i przestrzeń 
wolności tylko z pozoru. Projekcja myśli Świętochowskiego zmierza do ujawnienia 
powierzchownego porządku. Przed Warszawą międzywojenną, stoi próba znalezie-
nia jakiegoś własnego centrum. To Warszawa gry, której wyznacznikami są: plotka, 
kłamstwo, różnorodność opcji politycznych, gazety jako „śmietniki bezmyślnej fra-
zeologii” i „starego smrodu” (Lv, „MN” 1928, nr 24, s. 391), a efektem – nieobli-
czalne szkody wyrządzone przez „motłoch” stołeczny:

Ten typ [motłoch, dorobkiewicze, ryzykanci – dop. mój – D.M.O.] występuje naj-
liczniej w największych miastach, a zwłaszcza w stolicy. (A. Świętochowski, Lv, 
„MN” 1928, nr 25, s. 411)

Świętochowski, świadomy zmarnowania przez Warszawę i Polskę szansy niepod-
ległości (Lv, „MN” 1928, nr 25), pokazuje gry, maski, bale, rauty, które określają 
stołeczność i są wyznacznikiem kwalifikowania Warszawy jako miejsca pozornego, 
miejsca nierzeczywistego:

Tylko Warszawa mało pracuje, a wiele gra. Jest to jak gdyby ogromny klub karcia-
no-ruletowy, w którym roznamiętnieni gracze walczą o władzę, wysokie stanowiska, 
korzystne posady, rozległe wpływy, zyskowne przedsiębiorstwa i zaszczyty, w któ-
rym praca, dobro społeczne, przyszłość narodu są względami ubocznymi, przypo-
minającymi się nie w ciągłym poczuciu obowiązku, ale w przerywanych wyrzutach 
sumienia. Gdy wsłuchamy się uważnie w głos skarg opinii publicznej, zauważymy 
łatwo, że one przeważnie odnoszą się do stolicy. Mózg tej czaszki organizmu pańs-
twowego jest paralityczny, przeżarty namiętnościami samolubstwa, ożywiający się 
chwilowo pobudkami chwilowymi. Warszawa nastraja się idealnie i patriotycznie 
tylko dla obchodów, pochodów, rocznic, manifestacji, poza tymi widowiskami teatral-
nymi gra. Tak wygląda życie Polski po dziesięciu latach niepodległości. (A. Święto-
chowski, Lv, „MN” 1928, nr 25, s. 412)

5 Tamże, s. 186–187. 
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Dlatego kategoria stołeczności jest synekdochą kategorii państwowości, choć te 
pojęcia Świętochowski rozdziela i konsekwentnie posługuje się nimi w zależności 
od kontekstu. Widząc lata kryzysu gospodarczego i boomu ekonomicznego, kreśli 
obraz Warszawy jako panoptikum splątanych macek pieniądza, drożyzny, nieumie-
jętności gospodarowania (casus reformy Grabskiego). Eugenia Prokop-Janiec na 
marginesie swej książki o Wasilewskim zauważa również w kontekście funkcjo-
nowania teorii spiskowych w mentalności felietonistów „Gazety Warszawskiej”, 
retorycznych chwytów Wasilewskiego i w ogóle elity intelektualnej międzywojnia, 
że to właśnie Świętochowski „jednym tchem mówił o powojennym chaosie i inspi-
rującym go spisku”6.

Felietonista „Myśli Narodowej” opisuje swoiste „przedwiośnie warszawskie” 
(jeśli porównać zapis stołeczny dokonywany przez posłów wokół postaci Gajowca 
z powieści Żeromskiego) jako przestrzeń wiecznego sporu posłów i senatorów, 
przestrzeń, w której nie ma miejsca na kultywowanie tradycji uczciwej polityki. 
Tu liczy się bowiem gra i manipulacja. Ojczyzna otoczona „gęstą atmosferą par-
tyjniactwa, polityczno-społecznego sekciarstwa i wyziewami egoizmu” (Lv, „MN” 
1929, nr 2, s. 25–26) określona jest jako prywatna, pozornie demokratyczna orga-
nizacja „rządzona autokratycznie pod rządem demokratycznym” (Lv, „MN” 1929, 
nr 37, s. 122).

Sądy i wnioski o Warszawie Świętochowski często uogólnia. Na pierwszy rzut 
oka może się wydawać, że stolicy jako takiej jest relatywnie mało w jego publicys-
tyce. Warszawa jako synekdocha wolnego państwa (ale i narodu czasami) pełni 
funkcję pozornego centrum. Jest w rzeczywistości tyglem kulturowym i mieszaniną 
niezbornych elementów. Jawi się jako przestrzeń za duszna, za ciasna, stąd projekt 
ucieczki ze stolicy (począwszy od lat dwudziestych i wybór prowincji jako miejsca 
codziennego doświadczenia od 1930 roku). To nie tyle potrzeba ucieczki z miasta 
w ogóle, co właśnie ucieczki ze stolicy, bo ta jest polityczno-kulturowo-społecz-
nym splotem zjawisk, które przestają znaczyć. W liście do Jadwigi Bemówny z 27 
lutego 1921 roku schorowany Świętochowski pisze z Gołotczyzny:

Pomimo bowiem licznych braków, wynikających z potwornej drożyzny, dzięki czu-
wającej nade mną opatrzności B..o.skiej, mam wiele takich pożytków, o których bym 
w Warszawie nawet marzyć nie mógł. Tam bym już dawno przeniósł się z Wilczej 
na Powązki (B)7. 

Wyzwolenie ze stolicy i uwolnienie z przestrzeni stołeczności dokona się osta-
tecznie w 1930 roku, na osiem lat przed śmiercią Świętochowskiego. W styczniu 
1930 roku Świętochowski na dobre wyprowadził się bowiem z mieszkania przy 
ulicy Wilczej w Warszawie, w którym spędził trzydzieści lat swego życia. W liście 
do Bemówny pisze, że ostatnim etapem zerwania z Warszawą było przywiezienie 
pociągiem jego rzeczy. Oto właścicielka kamienicy – Daabowa spakowała „cały 

6 E. Prokop-Janiec, dz. cyt., s. 266. 
7 Rękopis listu Świętochowskiego do Bemówny w Archiwum PAN w Warszawie, dz. cyt. 
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ruchomy majątek trzydziestoletniego lokatora, który nie sprzedał cudzej własności 
i przysłała mi go koleją do Gołotczyzny” (B, 1921, tamże):

Odtąd obmierzłą nierządnicę, jaką jest Warszawa, będę odwiedzał tylko z przypadku 
lub musu (B, 1921, tamże).

Dla Świętochowskiego międzywojenna Warszawa to swoiste serce cyklonu, 
w którego mikrostrukturze widać odbicie chorobliwych struktur państwowych, spo-
łecznych i gospodarczych oraz brak komunikacji. Pisząc o konglomeracie doświad-
czeń, woła: 

Wstrętny ten nasz czas! Wszystko łatane – nauka, moralność, polityka, sprawied liwość. 
W niczym jednolitości, prostej drogi, konsekwencji, każda idea włóczy się brudna, 
obdarta i znieprawiona popełnianym na niej gwałtem. (Lv, „GW” 1925, nr 230, s. 2)

Doświadczenie stołeczności warunkuje i modeluje tekst prowincji, wymaga 
zmiany perspektywy i charakteru oglądu rzeczywistości. Konstatacje dotyczące 
stołeczności, przybierające często charakter aforystycznej puenty o wyliczeniowej 
strukturze, ujawniają stosunek Świętochowskiego do polityki, ekonomii, gospo-
darki, a tym samym do całej II Rzeczpospolitej. Ponadto – ta enumeracyjna for-
muła zapisu potwierdza tylko paradoks statusu Warszawy, która istnieje poprzez 
elementy, kawałki, odsłony, ale nie widać jej całości i spójności: 

przyszłość Polski zależy od podziału władzy pomiędzy graczów politycznych, a nie 
od zajęcia posad urzędowych przez szczęśliwych faworytów losu, w ogóle nie od 
osób, ale od owoców pracy i kulturalnych zdobyczy, i wysiłków narodu. Warszawa 
jest kotłem, w którym wrą osobiste pretensje, swary, ambicje, intrygi i zabiegi, jest 
miejscem nieustannej i zażartej walki o korzystne stanowiska i łupy, jest placem dla 
zapasów sportu politycznego między partiami, a najczęściej starć bokserskich mię-
dzy jednostkami, jest teatrem, cyrkiem, boiskiem, polem wyścigowym, klubem gry 
hazardowej lub domem rozpusty, ale nie wielkim ogniskiem życia narodu, nie upu-
stem najsilniejszych nurtów i prądów jego energii twórczej. Łudzi nas fantasmago-
ria obchodów, pochodów, parad, uroczystości, nieprzerwany ciąg toastów, strzałów 
wiwatowych, trzepotu chorągwi, sztucznych ogniów, przechrztu ulic i placów, nabo-
żeństw bałwochwalczych i zdaje nam się, że to są objawy wielkiej mocy i bujności 
życia! Tymczasem jest to tylko wrzawa, dym, gaz trujący, w najlepszym razie jar-
mark, karnawał, tańce, skoki gimnastyczne, podbijanie piłki nogami, słowem, zabawa. 
Natomiast niech się wywiąże jakaś doniosła sprawa, niech się zdarzy jakiś ważny 
wypadek, klęska, nieszczęście, zbrodnia publiczna, niech się ukaże groźna chmura 
nad państwem, Warszawa odpowie anegdotą lub dowcipem. Można by ułożyć grubą 
księgę z tych niezliczonych objawów humoru, które byłyby jedynym odbiciem tych 
zdarzeń. Podczas niewoli stolica nasza umiała zdobyć się na bohaterstwo, na głęboki 
smutek, na powagę i rozum, na miłość ojczyzny, na poświęcenie dla niej osobistych 
korzyści i celów, tymczasem teraz, kiedy w niepodległości wszystkie owe przy-
mioty mogłyby objawić się z wielką mocą, ona we wstrząsających wypadkach zacho-
wuje się bezwrażliwie, obojętnie, niewolniczo, tylko stale kpinkuje. (Lv, „MN”1929, 
nr 23, s. 595)
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Myślenie o stołeczności jako przestrzeni doświadczenia warunkującego funkcjo-
nowanie narodowości w ogóle rysuje się we wstępnym artykule Świętochowskiego 
Budowa	na	bagnie:

Dziwnie nieszczęśliwy jest ten nasz naród! Gdy już wreszcie los zdjął mu kajdany, nie 
pozwolił ucieszyć się odzyskaną wolnością. […] A nie łudźmy się i nie okłamujmy 
siebie – ten grunt jest rzeczywiście bagnem, na którym żadna budowa utrzymać się 
nie może. Jakąkolwiek przejrzymy dziedzinę życia, wszędzie dostrzeżemy to trzę-
sawisko. […] Daremne będą wszystkie najmądrzejsze konstytucje, prawa, ustawy, 
tytuły, godności, reprezentacje; zawiodą najlepsze plany budowy państwa polskiego, 
jeśli ono postawione będzie na bagnie moralnym. Wprzódy musi być oczyszczony 
i umocniony jego grunt. […] Obserwacja nasza opiera się głównie na Warszawie; ależ 
ona dostarcza wzorców prowincji. Ta – jak ją nazwano – „wieża ciśnień” ma rozpro-
wadzać po całej Polsce swe kulturalne wpływy. Jakąż ona posiada siłę, ażeby zasi-
lać wielkie państwo? Bogate muzeum byłych ministrów, ciekawy teatrzyk naprędce 
fabrykowanych dygnitarzów, ceremoniał monarszy otaczający socjalistów, c.k. gali-
cyjskich mechaników zardzewiałej administracji, pijawki kieszeni prywatnych i kas 
rządowych – to ma być potęga oddziaływania stolicy Polski – wielkiej? („Tygodnik 
Ilustrowany” 1919, nr 14, s. 210)

Doświadczenie stołeczności, wedle Świętochowskiego, fundowane jest przez 
doświadczenie nowoczesności (na styku tych doświadczeń spotyka się miejskość 
i stołeczność). Myślenie to zbieżne jest z Simmlowskim profilem myślenia o miejs-
kości, nowoczesności i stołeczności. Autor Mostu	i	drzwi w eseju Mentalność	miesz
kańców	wielkich	miast pisał: 

Pewne jest tylko, że forma życia wielkomiejskiego stanowi najlepszą pożywkę dla 
tego typu wzajemnych oddziaływań, na potwierdzenie czego chciałbym przytoczyć 
wypowiedź jednego z najznakomitszych angielskich historyków ustroju: „Londyn 
nigdy nie był sercem Anglii, często natomiast jej mózgiem, a zawsze kabzą”8.

Wyznacznikiem stołeczności dla Świętochowskiego winien być wysoki poziom 
kulturalny, jednak żałosny i opłakany wizerunek stolicy zaprzecza takiemu stanowi 
rzeczy. Poseł Prawdy traktuje prasę jako wtórny objaw, znak wielkiej choroby i nie-
mocy (Lv, „MN” 1929, nr 3, s. 41–42). Warszawa, w mniemaniu autora Drygałów, 
nie stanowi centrum umysłowego dla całego narodu. Wypuszczanie 3000 czaso-
pism w II Rzeczypospolitej nie zmienia bowiem faktu czterdziestoprocentowego 
analfabetyzmu:

Bo w samej Warszawie sto tysięcy ludzi rzuca co dzień miliony w błoto. Bo tak 
wygodnie, gdy ofiarność jednostek spadła do zera, zwalać wszelkie ciężary na karb 
i skarb państwa. Niech kultura umysłowa narodu spada do poziomu hajdamaczyzny! 
(Lv, „GW” 1923, nr 295, s. 2)

8 G. Simmel, Mentalność	mieszkańców	wielkich	miast [w:] tegoż, Most i drzwi, dz. cyt., s. 118. 
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Świętochowski stoi na uboczu panteonu literatów, krytyków i antropologów kul-
tury dwudziestolecia, mimo wzmożonej aktywności twórczej, choć wytrwale diag-
nozuje doświadczenia nowoczesności, teraźniejszości i pamięci o historii, która 
konstytuuje refleksję tożsamościową. Zapomniany i zmarginalizowany przez współ-
czesnych historyków literatury zajmujących się okresem młodopolskim i między-
wojennym (kompendia Artura Hutnikiewicza9, Jerzego Kwiatkowskiego10, Andrzeja 
Zawady11), ten, wydawałoby się, w okresie międzywojennym na pozór „niszowy” 
twórca, już ewidentnie od początku lat dwudziestych usuwający się na prowincję, 
czuje jednak kompleks z powodu odchodzenia ze sceny działania jako dawna for-
poczta pozytywistyczna. Prowadzi jednak prężną działalność w okresie między-
wojennym, choć wymienieni wyżej badacze, słusznie – tylko ze względu na nie-
awangardowość Świętochowskiego w nowej rzeczywistości – przemilczają jego 
dokonania w ogóle bądź obdarzają go lakoniczną etykietą nestora pozytywizmu, 
starego pozytywisty, piszącego powieści tendencyjne. 

Tymczasem Świętochowski w dwudziestoleciu, oczywiście w niejawnej opo-
zycji do grupy Skamandra czy futurystów nie jest piewcą miasta, potęgi rozwoju 
i witalności. Stolica – wedle Świętochowskiego – to nie miejsce towarzyskich spot-
kań, choć przecież kwitnie wówczas moda na kawiarnie, spotkania literatów i grup 
poetyckich. Ale były redaktor „Kultury Polskiej” krytycznie ocenia poetów i nową 
poetyckość. I właśnie w dwudziestoleciu realizuje konsekwentnie swój pozytywis-
tyczny profil programu naprawy. 

Ironiczne rozpoznania dotyczące bywalców kawiarni i kabaretów, wpisują w jego 
zapis doświadczenie międzywojennego fenomenu stołeczności. Mentorski ton wobec 
nowości serwowanych w literaturze, poezji lingwistycznej pełnej zabawy i kalam-
buru tylko pozornie jednak może ujawniać krytyczne myślenie Świętochowskiego 
o języku. Jak wiadomo, autor Herezji	 i	paradoksów sam używa kalamburu, bawi 
się językiem, inkrustuje swe złote myśli, najważniejsza jest dlań siła słowa. Świa-
domy konsekwencji używania słowa z mównicy prasy, warunkującej ocenę zjawisk, 
nie przyjmuje złotego wawrzynu PAL, nie identyfikuje się bowiem z „władzami” 
literatury12. 

Zapis stołeczny staje się aktualną, podsłuchaną kroniką (żeby posłużyć się for-
mułą Żyznowskiego). Warszawa jest kipiącym „piekiełkiem”, w przeciwieństwie 
do Brzezin i Gołotczyzny. Świętochowski prowincję traktuje jak antidotum, odskocz-
nię od natłoku i duszności stolicy. Stołeczność okazuje się ważnym wzornikiem 
dla budowania jego konstrukcji myśli, bo naświetla perspektywę doświadczenia 
prowincji. Obie perspektywy: stolicy i prowincji wzajemnie się warunkują. War-
szawa jest przestrzenią aktywności, ale tylko pozornej bądź narzuconej. Ucieczka 

9 A. Hutnikiewicz, Młoda	Polska, dz. cyt. 
10 J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie	międzywojenne, dz. cyt. 
11 A. Zawada, Dwudziestolecie	literackie, dz. cyt. (ani razu nie pojawia się nazwisko Święto-

chowskiego i nie ma o nim żadnej wzmianki). 
12 Rocznik	P.A.L.’u.	Czy	Rzymowski	przestał	być	członkiem	Akademii?, „Wiadomości Literac-

kie” 1937, nr 13 (699), s. 7. 
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ze stolicy, wybranie odosobnienia, budowanie zacisza w ogrodach, nie przeszkadza 
mu pozostać wiernym czytelnikiem „tekstu stołecznego” i diagnostą współczesności. 
Dla Świętochowskiego nieodłącznym dla rozumienia stołeczności staje się bowiem 
rozumienie prowincji. Rozpoznania obu tych przestrzeni poddawane są diagnozom 
równolegle, choć opisane innymi językami, wykorzystującymi różne narzędzia opisu 
i budowy dyskursu. Można zasugerować hipotezę, że Świętochowski w felietonach, 
cały czas używając dyskursu politycznego czy ekonomicznego, czuje na sobie pre-
sję stolicy i języków Warszawy. Dopiero, wyzwalając się na dobre z przestrzeni 
Warszawy, zaczyna pisać własny tekst życia. 

Świętochowski nie opisuje topografii miasta, sporadycznie wymienia artefakty 
budujące miejski pejzaż. Jego teksty nie są bedekerem warszawskiego bywalca czy 
kroniką doświadczeń. Obecność realiów Warszawy i jej nieobecność jako właści-
wego centrum, mimo notowania szczegółów zdarzeń, ujawnia charakter między-
wojennej stolicy jako tworu przejściowego. Felietonista widzi w nim kruche pod-
stawy, lęka się o jej przyszłość oraz oraz los narodu i państwa w ogóle. Stolica to 
przestrzeń działania. Taką funkcję wyznacza oczywiście poniekąd profil samego 
gatunku, w którym dokonuje się diagnozy różnorodnych rozpoznań13. 

Pisząc o Warszawie, nieodłącznie myśli on przestrzenią pamięci i historii. Wspo-
mina dawne chwile sławy, kiedy to Warszawa stanowiła centrum i oś narodu, ale 
zaprzepaściła nadzieje na wyzwolenie i kulturowe doskonalenie. Warszawa rzadko 
jawi się w zapisie Świętochowskiego jako stolica europejska (w przeciwieństwie 
do rozpoznań sprzed pół wieku, w których podkreśla przepływ myśli europejskiej, 
wymianę kulturową, przenikanie się nowinek europejskich mimo sytuacji niewoli, 
choć w 1885 roku napisze o Warszawie jako mieście niemoralności, która określa 
właśnie wielkość miasta14). Marginalnie wzmiankowana jest europejskość naszej 
stolicy, wymienność i przepływ informacji czy nowinek. Widzenie Warszawy ogra-
nicza Świętochowski do specyficznych impresji czy zapisów diagnosty widzącego 
coraz to nowe układy polityczne i społeczne w zależności od prymatu ideologii:

Ściśle trudno powiedzieć, czy nasze obecne stosunki bardziej przypominają Rzeczy-
pospolitą Babińską, czy też carską Rosję. Z pierwszą mają wspólny humor. Jeden 
z dziejopisów babińskich opowiadał, że widział dzwon z gliny iłżeckiej: gdy w niego 
uderzono w Krakowie; po ośmiu tygodniach słychać było w Rzymie. […] Chociaż 
prasa „sanacyjna kłamie nie gorzej, ma jednak tę wyższość nad babińcami, że oni nie 
umieli, tak jak ona, zaprawiać swych łgarstw oszczerstwami i zniewagami. (Lv, „MN” 
1927, nr 24, s. 452)

Kiedy rozpoznaje zjawiska etatyzmu, łapownictwa, przekupstwa społeczeństwa 
warszawskiego, „atmosfery dusznej od miazmatów”, „zabójczej duszności” (Lv, „MN” 
1926, nr 24, s. 344), „sanacji moralnej” – ograniczonej do „szujów i złodziejów po 

13 Ale stolicy jako przestrzeni topograficznej z tekstu publicystycznego Świętochowskiego nie 
dałoby się zrekonstruować.

14 Zob. Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Warszawa	jako	wielkie	miasto, „Prawda” 1885, nr 44. 
Cyt. za: Lv, t. 1, s. 531–532. 
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prawej stronie” (Lv, „MN” 1926, nr 28, s. 11), „chorobliwej megalomanii” (Lv, „MN” 
1926, nr 30, s. 51), identyfikuje wzorzec stołeczności z polityką sanacji: 

sanacja z uzdrowienia zamieniła się w zarazę, że ugrzęzła w paskudnym bagnie. 
[…] Po zamachu majowym „sanacja” obiecywała społeczeństwu wszystkie rozko-
sze i dobrodziejstwa raju, a zwłaszcza oczyszczenie życia państwowego z miazma-
tów moralnych, tymczasem rozszerzyła taką zgniliznę, pokalała się tyloma gwałtami 
i bezprawiami, że wskrzesiła przedstuletnią epokę upadku Polski z tą gorszą różnicą 
dla obecnej doby, że nadużywania są reżyserowane i spełniane przez obcych najeźdź-
ców, ale przez rodaków. (Lv, „MN” 1929, nr 15, s. 234–235)

Ówczesny rząd Świętochowski nazywa organizacją spiskową (Lv, „MN” 1926, 
nr 31, s. 71), Piłsudskiego „barwnym kameleonem” (Lv, „MN” 1926, nr 38, s. 171–172), 
podkreślając dystans wobec osoby Marszałka (nazywa „rokoszem” przewrót majowy, 
zwraca uwagę na konsekwencje obalenia panującej władzy). Warto w tym kontekś-
cie dopowiedzieć za Krzysztofem Stępnikiem, że Świętochowski po 1914 roku był 
bliski myśleniu Narodowej Demokracji (która razem z postępową demokracją utwo-
rzyła podwaliny orientacji rosyjskiej w czasie I wojny) i konsekwentnie zajmował 
antysanacyjne i antypiłsudczykowskie stanowisko15.

Wskazując warszawską modę na nowy język, nową moralność, nową etykę, Świę-
tochowski podkreśla, że „krąży nawet po Warszawie dowcip, że pewne  nazwiska 
należy inaczej czytać, niż się pisze” (Lv, „MN” 1926, nr 39, s. 192). Wiąże to z fak-
tem nie tyle traumy powojennej i niemożności znalezienia adekwatnych kwalifika-
torów w języku, lecz z tym, że nastąpiło przewartościowanie wartości, bo wojna 
„obezwładniła etykę i nadała moc polityce” (Lv, „GW” 1925, nr 189, s. 2): 

Nad Wisłą odbywa się najradykalniejsze „przewartościowywanie wszelkich war tości”. 
Tylko jak się ta operacja skończy? Jak? Pójdziemy znowu w niewolę do narodów, 
które więcej od nas pracują i mniej się wyniszczają wewnętrznie łupiestwem i budo-
waniem społeczeństwa dachem na dół, a podwalinami do góry. (Lv, „GW” 1924, 
nr 328, s. 2) 

Tym rozpoznaniom Warszawy przyświeca wyzyskiwana często przez Święto-
chowskiego formuła Comte’a „przeżywania życia umarłych” i stale obecna  formuła 
perspektywy „przyszłego historyka naszych czasów”. To stałe wyrażenie  określa 
 stosunek autora Genealogii	 teraźniejszości	 do interpretacji historii. Powojenne 
traumatyczne doświadczenie uwarunkowało również myślenie Świętochowskiego 
o potrzebie pacyfizmu. Propozycję międzynarodowego kongresu pacyfistów w War-
szawie przyjmuje entuzjastycznie:

Bardzo bym pragnął, ażeby ta wiadomość się sprawdziła, bo przypuszczam, że na 
tym zjeździe odczytano by referaty w sprawach, które nas bardzo zajmują i które 
dostarczają niezbitych argumentów na korzyść pacyfizmu polskiego. (Lv, „GW” 1925, 
nr 95, s. 2)

15 K. Stępnik, Świętochowski:	jego	mieszczanie [w:] Mieszczaństwo	i	mieszczańskość…, dz. cyt., 
s. 244.
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Ważnym dokonaniem, które wpisuje się jako diagnoza upadku obyczajów stolicy 
i traumatycznego doświadczania teraźniejszości, jest refleksja Świętochowskiego nad 
samobójstwami w Warszawie. Poseł Prawdy donosi, że w październiku 1925 roku 
„sama Warszawa pogrzebała 139 samobójców, którym broń, truciznę lub sznur podała 
nędza” (Lv, „MN” 1925, nr 12 (51), s. 185), dwa lata później konstatuje także:

Ilość samobójstw w Warszawie, w miejscu najcięższego życia, jest przerażająca. To 
przerażenie nie ogarnia jednak każdego widza ciągnących się nieskończonym łańcu-
chem karawanów. Przestaliśmy wierzyć w upiory, w cienie zmarłych, w widma Mak-
beta. […] Człowiek tegoczesny jest to kij wsadzony w wodę – po wyjęciu go z niej 
nie pozostaje dziura. A jeżeli nawet jest to wyszarpnięty kawałek tkaniny z życia, 
to taką dziurę można załatać – bezczelnością. (Lv, „MN” 1927, nr 7, s. 111–112)

Świętochowski zderza również myślenie o stołeczności Warszawy z dawną sto-
łecznością Krakowa, który zaprzepaścił swoją szansę rozwojową i podobnie jak 
bagno warszawskie nie jest przestrzenią wolności słowa:

Kraków jest obecnie karczmą, w której zbierają się, piją i tłuką żywioły najrozmait-
szych miar moralnych i umysłowych, z przewagą chamstwa, sobkostwa i czerni anar-
chistycznej. W atmosferze tego szynku czuć zmieszane wonie: uniwersyteckiego pro-
fesorstwa, zgniłego konserwatyzmu, żydowskiego smrodu, demagogicznej gorzałki, 
komunistycznego dziegciu i innych odorów, wymagających kanalizacji i odwietrze-
nia. Stara nieopatrznie przez ostatnich Piastów ustanowiona stolica, oparta na pod-
łożu niepolskim, bo niemieckim, świetnością wspomnień i chwałą czcigodnych tru-
mien na Wawelu okryta nędzą duchową ordynarnego „kołtuństwa”. (Lv, „GW” 1924, 
nr 225, s. 2)

Mimo że Warszawa jest dla Świętochowskiego stolicą bez trzonu, bez kręgos-
łupa, miastem bez właściwości, polem bezprawia, felietonista sprzeciwia się prze-
niesieniu zwłok Słowackiego do Krakowa: 

Mogą oni [przedstawiciele – dop. mój – D.M.O.] słusznie zapytać: dlaczego ma on być 
przeniesiony do Krakowa, który nie jest stolicą Polski i poeta nigdy w nim nie był, 
a nie do Warszawy, która jest stolicą Polski i w której on przebywał? Czy może jest 
obawa, że nasze miasto znowu kiedyś przestanie być bezpiecznym miejscem wiecz-
nego spoczynku dla bohaterów narodowych? (Lv, „MN” 1927, nr 8, s. 131–132)

W analogicznym tonie ujmuje kult Żeromskiego i pisze o niemożliwości wysta-
wienia mu pomnika w stolicy, skoro: 

Nie mają pomników w Warszawie ani najukochańszy bohater narodu Kościuszko, 
ani dwaj genialni romantycy, Słowacki i Krasiński, których dzieła były ożywczymi 
zdrojami natchnień dla wielu pokoleń, ani Kraszewski, tytan twórczości powieścio-
wej, jeden z najpłodniejszych pisarzów świata, który z setek swych tomów złożył 
całą bibliotekę, ani największy z powieściopisarzów, który opanował swą chwałą 
kulę ziemską i przeniknął swymi utworami w największe warstwy narodu – Sien-
kiewicz. Tym olbrzymom Żeromski nie dorównywa swym geniuszem i wpływem. 
(Lv, „MN” 1928, nr 12, s. 172)
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Dla Świętochowskiego w przestrzeni stołeczności rozgrywa się „benefis komuniz-
 mu w Warszawie”, „komedia, która odsłoniła szpetną nagość obłudy politycznej” 
(Lv, „MN” 1927, nr 15, s. 277), uobecniające niegodny charakter stolicy, wyzwa-
lając zwierzyniec pełen narodowych przywar:

Nareszcie Warszawa ma prawdziwy zwierzyniec. Znajdują się w nim rzadkie okazy 
różnych gadów drapieżców, grzechotniki, boa-dusiciele, krokodyle, lamparty, hieny, 
wilki, lisy, śmierdziele (skunksy), obfity dobór małp zwłaszcza długoogoniastych, 
które zwieszają się na wszelkich gałęziach, dla których przygotowano osobne win-
nice w ogromnych szklarniach, ażeby mogły dogadzać swojemu wrodzonemu popę-
dowi do nocnych rabunków. Zwierzyniec ten utrzymywany jest przez spółkę akcyjną, 
której udziały są w posiadaniu socjalistów, radykałów, Żydów, sanatorów. (Lv, „MN” 
1927, nr 16, s. 292)

Pisze o warszawskim nienasyceniu władzą, o sanacyjnym wykorzystywaniu po -
zycji dla własnych interesów:

Sanatorowie podobni są dziś do stada tłustych kogutów, którym krytyka wyskubała 
wszystkie pióra, ogołoceni z nich mają już tylko dzioby do jedzenia i pazury do walki. 
Dla nich tylko potrzebny jest ów poszarpany, opluty i podeptany projekt konstytucji. 
(Lv, „MN” 1929, nr 10, s. 154)

W artykule Tłum	i	ludzie na łamach „Gazety Warszawskiej” z 1923 roku diagno-
zuje przestrzeń stołeczną jako miraż doświadczeń powierzchownych, ogłuszających, 
wprowadzających fałszywą perspektywę. Pozorność istnienia podyktowana jest także, 
zdaniem Świętochowskiego, faktem obecności ludności żydowskiej. Żydowskość 
w rozpoznaniach autora Antysemityzmu wpisuje się w polskość, a nawet więcej – 
warunkuje ją jako dopełniająca przestrzeń tożsamości i identyfikacji. Warszawa 
z dawnych rozpoznań autora Niezbytecznego	komentarza jest przestrzenią reali zacji 
zarówno Polaków, jak i Żydów. W diagnozie z lat dwudziestych i trzydziestych 
postrzegana jest jako przestrzeń nasilonych prześladowań Żydów, antysemickich 
akcji uniwersyteckich związanych z zasadą numerus	clausus. Obok Nowaczyńskiego 
w „Myśli Narodowej” Świętochowski pisze swój stołeczny tekst, widząc stolicę 
znowu jako jedną, choć rozwarstwioną przestrzeń. Uważa Żydów za zło konieczne, 
choć na przykład wcześniej zaprasza do współpracy w „Kulturze Polskiej” Leśmiana, 
ale odróżnia nowoczesną aryjskość od żydowskości, co potwierdza dlań przypadek 
Spinozy (Lv, „GW” 1923, nr 267). Ten żydowski kontekst (tekst wpisany w ramę 
polskości) stanie się niezwykle ważną płaszczyzną odbicia myśli stolicy, jej współ-
funkcjonowania i określania tożsamości zawsze „wobec”:

Polacy w ogóle mają tak miękką naturę, że w niej wbrew prawu fizycznemu kąt odbi-
cia jest mniejszy od kąta padania. A już szczególnie odznacza się tą właściwością War-
szawa. Może dzięki wielkiemu procentowi Żydów jest to miasto dziwnie bezwrażliwe, 
ze sznurkowymi strunami duszy, podobne do spokojnej sadzawki, w którą wrzucony 
największy kamień wywołuje tylko chwilowy plusk i parę kręgów wody i powierzch-
nia szybko się wygładza. Ze zgiełku krzyków komunistycznych, socjalistycznych, 
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radykalnych, narodowych, konserwatywnych zdawałoby się, że w niej wre wulkan, 
a tymczasem tylko hałasuje jazzband i mocne hulanki, przerywane zjazdami, obcho-
dami, pochodami i procesjami do grobu nieznanego żołnierza. W żyłach Warszawy 
zamiast krwi płynie rozcieńczony sok malinowy, jej puls ledwie daje się wyczuć, nie 
zdradza nigdy silnej gorączki, a przyśpiesza się nieco chyba tylko na widok jakie-
goś drażniącego filmu w kinematografie. Gdyby nad nią zapanował Herod i kazał 
pewnego dnia wymordować wszystkie niemowlęta, czytalibyśmy nazajutrz w gaze-
tach o „godnym ubolewania wypadku”, o „braku praworządności”, o „pogwałceniu 
kons tytucji” lub też o „oczyszczeniu powietrza z miazmatów” i o „głębszym oddechu 
piersi patriotycznych”. Żywszy temperament objawia się tylko wtedy, gdy przeciw-
nicy partyjni i dziennikarze zaczną sobie wymyślać, co im zresztą nie przeszkadza 
występować łącznie w rozmaitych deputacjach, uchwalać protesty i po najgwałtow-
niejszej wymianie zniewagi oskarżeń wykrzyknąć przy sposobności: „Kochajmy się!” 
O naszej stolicy warszawskiej można powtórzyć to, co ktoś powiedział o Niemcach: 
„Raz tylko wstrząsnął nimi Luter religią, ale ich zaraz uspokoił Franciszek Drake 
kartoflami (Lv, „MN” 1927, nr 24, s. 452)16.

Na łamach „Myśli Narodowej” z 1929 roku Świętochowski pisze o szeroko roz-
rastającym się antysemityzmie, retorycznie pyta o to, czy Polska ma być polska, 
polsko-żydowska, żydowsko-polska (Lv, „MN” 1929, nr 27, s. 425–426). W 1937 
roku jako głos odpowiedzi na ankietę Grydzewskiego we „Wiadomościach Literac-
kich” (Pisarze	polscy	o	kwestii	żydowskiej) odpowiada artykułem napisanym wcześ-
niej pt. Antysemityzm („Wiadomości Literackie” 1937, nr 16). Diagnozuje jednak 
barbarzyństwo antysemityzmu, pisząc o programie antysemitów dotyczącym zasady 
getta ławkowego i porównując sytuację Żydów w Warszawie do sytuacji Polaków 
podczas zaborów.

16 Małgorzata Domagalska, zwracając uwagę na osocze sprawy żydowskiej, nasilonej regułą 
„numerus clausus” w latach trzydziestych, pisze o dążeniu polityki narodowej do stopniowego 
zmniejszania siły liczebnej Żydów, przy równoczesnej izolacji społeczeństwa polskiego. Zob. 
M. Domagalska, Antysemityzm	dla	 inteligencji?	Kwestia	żydowska	w	publicystyce	Adolfa	Nowa
czyńskiego	na	łamach	„Myśli	Narodowej”	(1921–1934)	 i	„Prosto	z	mostu”	(1935–1939)	(na	 tle	
porównawczym), Warszawa 2004, s. 28. Autorka pisze: „Młodzi endecy dążyli do wyparcia Żydów 
nie tylko z życia gospodarczego, ale także społecznego i politycznego. Na początku lat trzydziestych 
w szkołach wyższych doszło do tragicznych zajść, związanych z postulatem wprowadzenia zasady 
„numerus clausus”, ograniczającej liczbę studentów – Żydów. Studenci o orientacji narodowej siłą 
ustanawiali swoje zasady życia studenckiego, dotyczące zajmowania miejsc w salach wykładowych, 
tworząc tzw. getto ławkowe. W Akademii Medycznej domagano się, aby żydowskie gminy wyzna-
niowe dostarczały zwłok, na których uczyliby się studenci żydowscy.” (s. 27). Zob. także: R. Dmow-
ski, Żydzi	w	dwudziestym	wieku [w:] tegoż, Przewrót, Warszawa 1934, s. 342; J. Tomaszewski, 
Rzeczpospolita	wielu	narodów, Warszawa 1985, s. 161; J. Żyndul, Zajścia	antyżydowskie	w	Polsce	
w	latach	1935–1937, Warszawa 1994, s. 10–11; R. Wapiński, Narodowa	Demokracja	1893–1939.	
Ze	studiów	nad	dziejami	myśli	nacjonalistycznej, Wrocław 1980, s. 291; A. Landau-Czajka, W	jed
nym	stali	domu…	Koncepcje	rozwiązania	kwestii	żydowskiej	w	publicystyce	polskiej	z	lat	1933–1939, 
Warszawa 1998, s. 24; S. Rudnicki, Obóz	NarodowoRadykalny.	Geneza	i	działalność, Warszawa 
1985, s. 292. Por. tegoż, ONRFalanga,	czyli	antysemityzm	totalny, „Biuletyn Żydowskiego Insty-
tutu Historycznego w Polsce” 1991, nr 3, s. 53; J.M. Majchrowski, Problem	żydowski	w	programach	
głównych	obozów	politycznych	1918–1938, „Znak” 1983, nr 2, s. 391. 
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Narzekający na bezzasadną politykę rolną Grabskiego i chybiony projekt reformy, 
wyglądającej jak pobojowisko (Lv, „GW” 1925, nr 210), na polityczny bełkot stron-
nictw, pyta retorycznie:

Czy warto i wypada prawić kazanie podczas jazzbandu? Może wybrałem się z poważ-
nymi prawami nie w porę, kiedy jęcząca, stękająca, płacząca z niedostatku, z drożyzny 
i małych pensji urzędniczych Warszawa nogami wydobywa „radość życia” i środki 
dobroczynne, dla ratowania nagich i głodnych. (Lv, „MN” 1928, nr 6, s. 73)

W sytuacji potrzeby „jasnego uświadomienia sobie, czym jesteśmy, co powin-
niśmy czynić i czego się strzec” (Lv, „MN” nr 27, s. 452), postuluje spojrzenie na 
siebie z zewnątrz, ze stanowiska cudzoziemca, by dostrzec absurdalność codzien-
ności stołecznej, w której do rzadkości należy obchodzenie rocznic narodowych, 
a wyróżnikiem jej stają się zabawy i rauty:

Żyjemy w atmosferze smrodu słów, kryminalności oskarżeń, niewiary w uczciwość 
i rozum, pomieszanie prawdy z fałszem, cnoty z występkiem, dusimy się z braku 
świeżego powietrza, błądzimy w ciemności, drżymy w ciągłej obawie. (Lv, „MN” 
1929, nr 37, s. 122–123)

Na łamach „Prosto z Mostu” publikuje w 1935 roku felieton Przeciw	 	naturze 
(który spowoduje polemiczną odpowiedź Irzykowskiego). Wskazuje w nim na 
domenę rządów dyktatorów i mężów opatrznościowych – Lenina, Mussoliniego, 
Stalina, Hitlera:

Państwo staje się wielkim obozem dla uprzywilejowanych i wielkim wyziewem dla 
skazanych na karę za pragnienie wolności. Gdzie istnieją partie, tam wre życie regu-
lowane ich walką i wzajemną kontrolą, tamującą nadużycia; gdzie istnieje jedna par-
tia, tam rozpościera się martwota, większa nawet i zgubniejsza, niż ta, która ogar-
nia społeczeństwa w tyraniach monarszych”. (A. Świętochowski, Przeciw	naturze,  
„Prosto z Mostu” 1935, nr 32, s. 1)

Ważne jest to z tego względu, że Świętochowski po wczesnym okresie zainte-
resowania myślą Mussoliniego, rozpoznaje właściwie ideologię faszystowską, choć 
paradoksalnie, bardzo często nawołuje ironicznie w felietonach o przybycie włos-
kiego dyktatora, by ten uzdrowił skarlały organizm międzywojennej stolicy i tym 
samym Polski oraz wprowadził porządek w rozkrzyczanym żargonami politycznymi 
społeczeństwie. Choć sam Świętochowski był kandydatem z IX okręgu warszaws-
kiego do Dumy w czasie rewolucji, piętnuje atmosferę stołecznego tygla kłamstw 
politycznych. Przywołuje dobre imię lwowian, by naświetlić, a w zasadzie pokazać, 
mentalność warszawiaków. Wykrzywiona soczewka warszawska pomaga diagnozie 
i płaszczyźnie weryfikowania warszawskiego bruku (żeby się posłużyć przewrotnie 
formułą Dygasińskiego):

Polityka zawsze wprowadzała zamęt do etyki i logiki, ale chyba nigdy w takiej mierze, 
jak obecnie. Nie zgodzili się na tę praktyczną filozofię niektórzy mieszkańcy Lwowa 
– najpatriotyczniejszego i najdzielniejszego miasta w Polsce – postanowiwszy siłą 
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zwalczać napaści komunistów. Jest to wyjątkowy objaw energii społecznej, która 
nawet w stolicy państwa nie zdobyła się na najsłabszy odruch. Tu bandyci „ide-
owi” mogą w biały dzień urządzać napad, pobić, powalić i rozbroić policjantów, 
a śród licznie zgromadzonej i biernie przypatrującej się temu ohydnemu widowisku 
publiczności dotąd znalazł się tylko jeden śmiały człowiek, który obronił napadnię-
tych i przegnał zgraję. (Lv, „MN” 1926, nr 18, s. 281)

Jeszcze przed samą śmiercią, w noworocznym numerze „Polonii” (1938, nr 4745) 
w artykule Kto	winien? Świętochowski rozpoznaje rządy ówczesne jako bezpro-
duktywne i nieumiejętnie kształtujące swoje programy naprawcze w celu konsoli-
dacji narodowej. W tekście Tymczasem	głos	na	puszczy („Polonia” 1938, nr 4801) 
pisze o atmosferze nieufności, zniechęcenia, ucieczki od teraźniejszości. Diagnozom 
doświadczenia stołeczności zawartym w jego publicystyce odpowiadają również 
rozpoznania z komedii Hultaj, o której zamyśle donosi już 17 września 1922 roku 
Marii Żydowo. Miał być to, jak podaje Maria Brykalska, „komedio-dramat, osnuty 
na zetknięciu się dwóch odmiennych światów – romantyczno-idealistycznego, uoso-
bionego w powróconych do kraju wygnańcach syberyjskich, i paskarsko-lichwiars-
kiego, panującego obecnie”17. Akcja w pierwszych latach Warszawy międzywojen-
nej pokazuje stolicę widzianą z perspektywy swoich-obcych, przybyszów z Syberii, 
byłych zesłańców i ich potomków, pytających o kształt przestrzeni polskości i sto-
łeczności oraz diagnozujących międzywojenną teraźniejszość jako: 

Zbrukaną błotem, rozdartą wewnętrznymi walkami, znieprawioną wszystkimi rodza-
jami samolubstwa18.

Na koniec warto jeszcze określić samą reakcję stolicy na chorobę Świętochows-
kiego w chwili ostatnich dni przed śmiercią i reakcję po śmierci forpoczty pozy-
tywizmu warszawskiego. Zapis stołeczny w nekrologach w prasie wskazuje, że na 
pierwszy plan wysuwa się Świętochowski post mortem jako mentor sprawy naro-
dowej, politycznej, stołecznej. Reakcja Warszawy ujawnia wagę myśli Świętochow-
skiego i szacunek warszawiaków wobec rozpoznań tożsamości warszawskiej, które 
dawał autor felietonów. W dniu pogrzebu 28 kwietnia 1938 roku przybył z War-
szawy do Gołotczyzny specjalnie uruchomiony pociąg z kilkuset przedstawicielami 

17 M. Brykalska, Aleksander	 Świętochowski.	 Biografia, dz. cyt., t. 2, s. 281. O Warszawie 
w doświadczeniu biograficznym Świętochowskiego pisze również Autorka w innym miejscu. 
Por. M. Brykalska, Aleksander	 Świętochowski.	 Poseł	Prawdy	 i	walka	 o	 prawdę [w:] Warszawa	
pozytywistów. Praca zbiorowa pod red. J. Kulczyckiej-Saloni i E. Ihnatowicz, Warszawa 1992, 
s. 198–210.

Dodam tylko, że bohaterowie (i ich potomkowie) Hultaja właśnie w latach międzywojennych 
powracają z syberyjskiego zesłania. Syberię – jako przestrzeń obecności Świętochowski wyzyskuje 
w późniejszej o kilka lat powieści – Twince, o czym pisałem w I rozdziale. 

18 A. Świętochowski, Hultaj. Dramat w 4 aktach, Warszawa 1923, s. 30. Dramat ten świetnie 
wkomponuje się w myślowy projekt Świętochowskiego dotyczący stołeczności i narodowości. Jeden 
z bohaterów – Oski – głosi w nim: „Ten ród Polaków, który ustawicznie w czystej duszy nosił obraz 
ojczyzny, który dla niej wszystko poświęcał i niczym jej sobie wydrzeć nie dał, wymarł, a jeszcze 
nie zmartwychwstał.” (s. 65). 



384 Rozdział III – W przestrzeni projektów

delegacji organizacji oświatowych, kulturalnych, literackich19. Dla warszawiaków 
Świętochowski umiera jako mentor, Poseł Prawdy, autor cyklu Liberum	veto, etyk, 
krzewiciel nowoczesności, redaktor pism (mimo że do tej pory nie ma żadnego 
pomnika w stolicy poświęconego Świętochowskiemu, z czego ten byłby tylko zado-
wolony), natomiast dla prowincji, którą wybrał i w której przestrzeni ostatnie lata 
zapisywał swój własny prywatny tekst w aforystycznej formie myśli, dla miejsco-
wej Gołotczyzny umiera jako kooperatywista, nauczyciel młodych umysłów, autor 
Historii	chłopów	polskich, działacz spółdzielni „Społem”, ogrodnik.

Stołeczność w rozpoznaniach autora Twinki jest zdominowana obecnością swo-
iście rozumianego dyskursu politycznego, gospodarczego i ekonomicznego. War-
szawa widziana jest (czy wręcz podglądana) jako miejsce styku wymiany myśli 
z różnych dziedzin, a warszawskość filtruje Świętochowski poprzez taki właśnie 
sposób oglądu, co determinuje również wybór języka publicystyki, języka walki ze 
stołecznością i o stołeczność. Refleksy obecności Warszawy, w której Świętochow-
ski spędził sześćdziesiąt lat życia, są przecież autobiograficznie obecne w zapiskach, 
listach, dzienniku, o których pisałem w rozdziale II. Co znamienne – dotyczą one 
także perspektywy personalnej i są opisem doświadczenia przyjaźni, szans rozwoju, 
lęków czy strat, które fundowała ówczesna stolica. Dla zapisu stołecznego alterna-
tywą (o specyficznym ciężarze) staje się zapis autobiograficzny (choć w nim Świę-
tochowski poświęca również miejsce sprawom bieżącym, w Dzienniku	bezładnych	
myśli chociażby postaci Piłsudskiego, w listach – gospodarce i rządom sanacji, 
przedsięwzięciom Grabskiego) i aforystyka (której korpus – co znamienne – nie 
dotyka w żadnym zapisie bezpośrednio samej Warszawy, ale generalizujące rozpo-
znania kondycji, tożsamości narodowej i społecznej płyną często jednym nurtem 
z diagnozami dyskursu publicystycznego). Jednak intymistyka Świętochowskiego 
pokazuje dwutorowość, ale nie dwubiegunowość myślenia i próbę diagnozy rze-
czywistości.

Stolica w zapisie Świętochowskiego sama warunkuje i wyznacza język czy spo-
sób diagnozy, wymusza wręcz stosowanie różnorodnych figur narracyjnych budują-
cych tekst stołeczny autora Hultaja. Ten tekst stołeczny Świętochowskiego okazuje 
się konsekwentnie diagnozowanym projektem kulturowym. Dotyczy on refleksji 
nad Warszawą i o Warszawie, która staje się przestrzenią konieczności (obecności 
z konieczności, a nie z wyboru). Nie ma jednak żadnych przełożeń i odwołań do 
wcześniejszego „zaborowego” tekstu Świętochowskiego o dosłownej nieobecności 
Przywiślańskiego Kraju. Tamta bowiem, mimo wykluczenia z mapy politycznej, 
istniała jako prężnie działający mechanizm, mimo że dysfunkcjonalność komuni-
kacyjności Świętochowski widział tam i diagnozował od zawsze. 

Dlatego też inny status przyznaje Warszawie, kiedy ją diagnozuje z perspektywy 
jej mieszkańca, ze środka, pisząc w 1884 roku o „pulsie życia syreniego grodu”20, 

19 M. Brykalska, Aleksander	Świętochowski.	Biografia, dz. cyt., t. 2, s. 496. 
20 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], „Prawda” 1884, nr 52. Cyt. za: Lv, t. 1, s. 481. 
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o swoistych jej „krakowiakach”21. Wtedy ma często pokusę, by wyznaczać jej funk-
cję normotwórczą. Co ważne – wówczas jego felietony w zasadzie skupiają się 
na miejskości, a nie stołeczności. Eksponują różne elementy miejskości i składniki 
działającego miasta. Nie różnicuje w nich jednak z oczywistych względów stołecz-
ności i państwowości. Warszawa lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych czytana 
jako „tekst miejski” to wielobarwny, kipiący życiem plotki, rozrywki – ale mocno 
humorystyczny i kąśliwy obraz miasta, który nie jest synekdochą państwa. Miasto 
ciągłych wystaw, często karkołomnych przedsięwzięć kulturowych nie jest opisane 
z dystansu, tylko właśnie ze środka i stąd też (z tej opozycji) wynika świadoma 
decyzja o ważności stołeczności międzywojennej dla Świętochowskiego. Ta mode-
luje bowiem jego myślenie o kondycji państwa i prowokuje do pytania o relacje: 
stolica-państwo, miasto-prowincja22 i ich kombinacje. 

Choć należy podkreślić, że refleksja Świętochowskiego dotycząca miejskości 
dziewiętnastowiecznej Warszawy – nie jest wolna od dostrzeżenia rozkładu, pęknięć 
i iluzoryczności relacji. W związku z doświadczeniami Donata – pisze w 1881 roku 
o hipnotyzującej się Warszawie23, o wielkiej niemoralności, która jest wyznaczni-
kiem „wielkiego miasta”, jakim jest dla niego w 1885 roku Warszawa24. 

Obrazy stolicy lat dwudziestych XX wieku, diagnozowane przez autora Hultaja, 
przedstawiające doświadczenie atrofii, sztuczności, uśpionej reakcji, walki stronnictw, 
stanowiąc szeroką refleksję o kulturze, uświadamiają, że przestrzeń Warszawy dla 
Świętochowskiego, jest – co chyba oczywiste – rodzajem sygnatury, zwornika myśle-
nia i rewersu, ale nie pełni ona funkcji normotwórczych. Wręcz przeciwnie – skoro 
jest przestrzenią antywzoru, skupia i intensyfikuje jak w soczewce zja wiska, pro-
jekty i doświadczenia konglomeratu osobliwości. Obrazuje miniaturę koncentrycznie 
oddziałującego chybionego przykładu dla doświadczenia narodowego i państwowego 
oraz doświadczenia prowincji. Myślenie o stolicy nie jest tu utopijnym projektem 
myślenia idealizacyjnego, porządkującego i ustawiającego się wobec jakichkolwiek 
wzorów. Struktury narracyjne felietonu Świętochowskiego porządkujące zaś refleksję 
o stołeczności, określające sposób dyskursywizacji tekstu stołecznego, mają na celu 
wpisanie myślenia o stolicy w koncepcję poszukiwań tożsamości i dopełnienie defi-
nicji narodowości. Zapis międzywojennego tekstu stołecznego pod piórem bacznego 
antropologa kultury i krytyka codzienności, jakim niewątpliwie był Świętochowski, 

21 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], „Prawda” 1885, nr 37. Cyt. za: Lv, t. 1, s. 524. 
22 Dodać jednak należy dla ścisłości, że już w 1886 roku próbuje dostrzec opozycyjność wsi 

i miasta. Refleksja na temat znaczenia karnawału w mieście staje się przyczynkiem do opisania 
warunków partycypacji miejskiej i prowincjonalnej: „Oto przyczyny wytwarzające sprzeczność 
między życiem wielkomiejskim a wiejskim: pierwsze huczy, skrzy się, wre; drugie idzie wolno, 
posępnie, poważnie. Jak śnieg szybko taje lub ginie pod miotłami na ulicach Warszawy, a długo 
zalega pola, podobnie smutek rozprasza się w życiu mieszczańskim, a rozpościera swe cienie 
na wiejskim”. Zob. Poseł Prawdy [A. Świętochowski], „Prawda” 1886, nr 8. Cyt. za: Lv, t. 1, 
s. 562–563. 

23 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], „Prawda” 1881, nr 29. Cyt. za: Lv, t. 1, s. 222. 
24 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], „Prawda” 1885, nr 44. Cyt. za: Lv, t. 1, s. 531–533. 
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nie tylko w dwudziestoleciu, rysuje wyraźną siatkę znaczeń i obecności Warszawy 
oraz pokazuje, na ile refleksja o stolicy i doświadczeniu stołeczności jest obecna 
w tekście publicystycznym, na ile oświetla ją rozpoznanie zapisane w literackim 
dyskursie (w zapisie prywatnym, autobiograficznym, pisanym z prowincji)25.

25 Diagnozę tekstu warszawskiego warunkują, jak to zostało opisane, wyznaczniki stołeczności, 
obecne w tekstowym obrazie cotygodniowego zapisu doświadczania nowoczesnej teraźniejszości 
po traumie Wielkiej Wojny, które można nazwać jako wartościujące negatywnie bądź skrajnie 
krytyczne. Dla Świętochowskiego, co najważniejsze, pytanie o stołeczność okazało się fundamen-
talnym pytaniem nie tylko o narodowość, lecz także i przede wszystkim o państwowość, której nie 
ma bądź która jest w rozsypce.



5. Projekt inteligencki. Definicje i diagnozy kultury

Przypadek „Kultury Polskiej” i „Humanisty Polskiego”

Rzeczywistą,	przez	żadną	inną	niezwalczoną	potęgą	jest	kultura	–	to	jest	siła	twórcza	
i	płodna	narodu	we	wszystkich	dziedzinach	życia.

Aleksander Świętochowski, Genealogia	teraźniejszości

Biografia myśli Świętochowskiego – niezwykle żywa i ujawniająca wielokie-
runkowość zainteresowań – zawiera wyraźną ścieżkę realizacji etosu inteligenc-
kiego. Wyznacza ją nurt zainteresowania teraźniejszością, wspólną przestrzenią 
doświadczeń kulturowych, diagnoza powinności inteligencji i jej przemiany kul-
turowe, ponadto status inteligenta i refleksja nad sytuacją ludu, nad przemianami 
kondycji chłopstwa polskiego, czemu poświęca Świętochowski swoją dwutomową 
rozprawę: Historia	chłopów	polskich	w	zarysie (1925–1928). A realizuje się najle-
piej i najwyraźniej (choć – trzeba to dopowiedzieć – do końca życia – jeszcze na 
łamach „Gazety Warszawskiej” i „Myśli Narodowej”) w felietonistycznym zapisie 
w „Kulturze Polskiej”, miesięczniku, którego był redaktorem w latach 1908–1912 
i „Humaniście Polskim” (1913–1915). Profil tekstów, sposób diagnozy mechaniz-
mów kulturowych i próba opisania narodowej kondycji związanej niewątpliwie z nie-
dawną traumą rewolucyjną1 (tak podobną – zadaniem Świętochowskiego – do 1863 

1 Świętochowski pisze: „Podzielam zdanie myślicieli, którzy we wszelkiej rewolucji uznają tylko 
siłę wyzwalającą, a nie twórczą, którzy w niej widzą akuszerkę, dobywającą ze społeczności płód 
w swym rozwoju zupełnie dojrzały. Jeśli przewrót nie dokonał się w jej pojęciach i dążeniach, nie 
pomogą najenergiczniejsze nawoływania i najbardziej porywające przykłady: wtedy to pożar rewo-
lucji redukuje się do mniejszego lub większego ogniska na skale, które dopóty płonie i mały jej krąg 
rozgrzewa, dopóki ułożone drewna się nie spalą. […] Tymczasem naród rosyjski pozwolił obojętnie 
wywieszać lub w grobach zamurować żywcem wszystkich bojowników swojej wolności – ten sam 
naród, który dziś gotów zerwać się niszczącą burzą na każdy szept podniecający. Bo on zarówno 
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ze względu na nieproporcjonalność sił do zamiarów, te same zawody, rozczarowania 
i klęski), każą uważnie spojrzeć na formę i funkcje zapisu. Refleksja publicystyczna 
Świętochowskiego z „Kultury Polskiej” dotycząca kulturowej, narodowej, ludzkiej, 
wreszcie inteligenckiej przestrzeni doświadczenia potwierdza wiele wcześniejszych 
diagnoz z „Nowin” i „Prawdy”, a także równolegle prowadzonych w cyklu Libe
rum	veto, chociaż nie jest do końca zbieżna w swej ścieżce politycznej przynależ-
ności z późniejszymi sygnałami z „Myśli Narodowej” czy „Gazety Warszawskiej”, 
które głównie w latach dwudziestych zapisuje Świętochowski. Jeszcze w 1911 roku 
w Upadku niecnoty na łamach „Kultury Polskiej” zaznacza: 

Demokracja Narodowa prowadziła u nas politykę bez władzy i powodzenia, to zna-
czy – stosowała w swych robotach przygotowawczych i zabiegach agitacyjnych 
wszystkie niemoralne środki działania. […] Natomiast ciężkim grzechem społecz-
nym Demokracji Narodowej jest zdemoralizowanie przez nią społeczeństwa usta-
wicznym szczuciem, oszczerstwem i zniesławieniem najczystszych ludzi i najszla-
chetniejszych czynów (…)2.

Lektura korpusu różnych tekstów publicystycznych Świętochowskiego ujawnia 
nieoczywistość i paradoks. Poprzez diagnozę codzienności, socjologiczną refleksję 
nad stanem zbiorowej wyobraźni, baczny antropolog kultury (choć daleki od stra-
tegii Chodakowskiego, Kolberga, Malinowskiego), prezentuje swoisty i własny typ 
wyobraźni antropologicznej rozumianej tu w duchu kulturowym (czyli, jak sugerował 
sam autor Dumań	pesymisty, dotyczącym człowieka). Oczywiście świadomy jestem 
konsekwencji takiej kwalifikacji. Ale jeśli spojrzeć choćby na „ludową” ścieżkę kry-
tyka domagającego się uświadomienia chłopów, widać, że Świętochowski poddaje 
refleksji konsekwencje braku oświaty, którymi okazują się: analfabetyzm, zła polityka 
państwa, tamująca rozwój nowoczesności, działalność ówczesnego kleru i jego dzia-
łania niezmierzające w kierunku poprawienia stanu świadomości i warunków bytu. 
Postulaty te głosi Świętochowski nie tylko z przestrzeni biblioteki i na forum prasy, 
lecz także (i głównie) poprzez uświadamiającą działalność pedagogiczną i tę prowa-
dzoną w Towarzystwie Kultury Polskiej (w sekcji oświatowej). Później zaś polem 
bezpośredniej działalności uczyni Gołotczyznę, gdzie – mimo głosów sceptycznych 

przedtem, jak obecnie znajduje się w stanie konieczności: wtedy nie mógł zrobić rewo lucji, teraz – 
musi”. Zob. Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Po	siedemdziesięciu	pięciu	latach, „Prawda” 1905, 
nr 47/48. Cyt. za: A. Świętochowski, Publicystyka	społeczna	i	oświatowa, dz. cyt., s. 103–104. 

„Stańczycy i ich krewniacy polityczni mają zupełną słuszność, zarzucając nam, że ciągle burzymy 
chlew, który nam budują rządy; czy jednak żyjąc spokojnie w tym chlewie, możemy zachować naszą 
istotę? Po rozbiorach Polacy mieli do wyboru dwie drogi: albo wynaturzyć się, znikczemnieć, posłu-
żyć za karm dla swych zaborców, albo nie bacząc na wszystkie straty, porażki, ruiny, ratować swoje 
życie ciągłym buntem przeciwko gwałtom. Gdyby byli liczebnie i kulturalnie słabsi, może wstąpiliby 
na pierwszą; znajdując opór w swej masie i mocy, zwrócili się na drugą”. Tamże, s. 104–105. 

2 Upadek niecnoty, „Kultura Polska” 1911, nr 8, s. 2. Wszystkie cytaty pochodzące z „Kultury 
Polskiej” dla przejrzystości wywodu oznaczam, jak to zaznaczyłem wcześniej, w tekście głównym 
jako „KP”, tytuł artykułu, data, nr i strona cytowana. Identycznie z cytatami z „Humanisty Polskiego” 
– „HP”, tytuł artykułu, data, nr i strona cytowana. Ortografia, interpunkcja i pisownia są uwspół-
cześnione.



Projekt inteligencki. Definicje i diagnozy kultury. 389

czy traktujących o utopijnej przestrzeni realizacji – indywidualną ścieżką realizuje 
pomysły i plany zbieracza materiałów archiwalnych, historycznych, ale i sobie współ-
czesnych, czego przykładem są ostatnie partie Historii	chłopów	polskich	w	zarysie.

Już w Przedmowie do pierwszego wydania swego dzieła w 1924 roku,  podkreśla, że 
każda historia, jeśli nie ogranicza się do ustalenia faktów, jest zmyśleniem i bajeczną 
historią, „opowieścią historyczną”3. Zwraca tu też uwagę na wybór nazwy „chłopów”, 
mimo że dla Lindego, jak wyjaśnia, zawiera ona w sobie pogardę. Ważną zasadą 
dyskursu tego dwutomowego dzieła o historii chłopów polskich jest odwoływanie się 
do etymologii słowa, przywoływanie konwencji epoki i osocza historycznego, w któ-
rym kształtowała się nazwa „chłopi”, „chłopstwo”, „lud”. Świętochowski przytacza 
tu również wzmiankę o skandynawsko-germańskiej proweniencji nazwy „szlachta” 
od słowa Geschlecht	(20), które oznaczało dawniej nie tyle płeć, co pokolenie, ród, 
generację. Zwraca uwagę na formy organizacji społecznej w perspektywie zmiany 
dziejowej, znaczenia, jej statusu, wspólnotę pochodzenia szlachty i chłopów (28), 
powołując się na prace Grabskiego z 1923 roku Społeczne	gospodarstwo	agrarne	
w	Polsce. Nie dziwi niezwykle pochlebnie oceniona działalność Kościuszki w związku 
z uświadamianiem chłopów. Finalne rozpoznania puentuje w duchu konieczności 
oświecenia ludowego, ujawniając też, że długowieczne krzywdzenie chłopów przez 
szlachtę zmienia się w połowie XIX wieku i ten przełomowy rys odnotowuje:

Począwszy od czwartego dziesiątka lat zeszłego wieku rozwija ona [szlachta  polska 
– dop. mój – D.M.O.] w tym kierunku [troskliwej opieki i służby ofiarnej dla ludu 
wiejskiego – dop. mój – D.M.O.] wytrwałą i energiczną działalność, która pod koniec 
stulecia wznosi się nieraz do bohaterstwa. Najwyższym tragizmem tych usiłowań była 
szczera chęć panów ziemskich wyzwolenia i oczynszowania, a wreszcie obdarzenia 
gruntem poddanych, paraliżowana i udaremniona przez rządy zaborcze, które nie 
pozwoliły wydrzeć sobie zasługi uwłaszczenia polskich chłopów i nadały im ziemię, 
którą oni powinni byli otrzymać i niezawodnie otrzymaliby od rodaków. Tym pozo-
stała już tylko praca na polu oświaty ludowej i w dziedzinie wpływów moralnych, 
którą też oni wykonywali sumiennie pod grozą zakazów i ciężkich kar o wielkiej 
skali – od krótkich aresztów aż do dożywotnich więzień. (307)

Ponadto wcześniejszy warsztat pedagogiczny (momentami ocierający się wszak 
o utopijność) inicjator Towarzystwa	Literackiego	w Warszawie (1887–1901), założy-
ciel Towarzystwa Kultury Polskiej (1906–1912) realizuje jednak lepiej bądź gorzej 
w praktyce. Datki z odczytów, prelekcji, wykładów przeznacza na budowę szkoły 
w Gołotczyźnie, jej rozwój, prace i konieczny zakup sprzętu. 

Świętochowski nad kwantyfikator „antropologiczny” przedkłada „kulturowy”. 
Nie są to dla niego pojęcia tożsame. Idea bliska myśleniu Norwidowskiemu przyś-
wieca mu, kiedy w ostatnim numerze „Kultury Polskiej” ogłasza nową formułę pisma, 
nowy profil, uwzględniający oczekiwania współczesnych humanistów – nowożytnych 

3 A. Świętochowski, Przedmowa	 do	 I	wydania	w	 1924	 roku [w:] tegoż, Historia	 chłopów	
polskich	w	zarysie	(I.	W	Polsce	niepodległej), Warszawa 1947, t. 1, s. 18. Wszystkie cytaty podawane 
są z tego wydania. Po cytacie podaję numer strony cytowanej. 
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humanistów (żeby posłużyć się trafną formułą Johna Robertsona4). Już przecież w eseju 
Człowiek z cyklu Dumań ujawnia całościowy antropologiczny projekt nowoczesnego 
humanizmu, zwracając uwagę na jeden rozrastający się tekst, który „jest olbrzymią 
z rozmaitych głosów splątaną rozprawą o człowieku”, o badaniach, które zawsze 
okreś lają badania myśli ludzkiej, są więc antropologicznym wykładnikiem nauki. 

W ostatnim numerze „Kultury Polskiej” z 1912 roku powiadamia o celach, zada-
niach i efektach całego przedsięwzięcia kulturowego, jakim było wydawanie tego 
miesięcznika. Ma on na celu skierowanie uwagi publicznej ku tym dziedzinom życia, 
w których się wytwarza kultura narodowa, czyli tych, w których się mieszczą podstawy 
jego istnienia i źródła jego siły. Jako redaktor wysuwa więc taki projekt zmiany profilu 
pisma, by uwzględnić szerszy program kulturowej diagnozy, włączający sprawy obce. 
Choć warto dopowiedzieć, że już sama „Kultura Polska” miała stały dział Badania 
naukowe, zawierający bieżącą informację i recenzje wybitych prac naukowych, spra-
wozdania ze zjazdów, doniesienia o wydarzeniach polskiego życia naukowego: 

Ażeby zaś nie przerwać zupełnie wątku badań pięcioletnich, przeznaczymy część 
Humanisty	Polskiego przejawom kultury polskiej, naturalnie w ramach treściwej kro-
niki. Potrzeba organu, któryby wskrzesił najlepsze tradycje humanizmu polskiego 
i z tego stanowiska oświetlał bieg naszego życia jest chyba dostatecznie oczywistą 
w epoce, w której te tradycje umilkły, zagłuszone dzikim wrzaskiem nienawiści i nie-
tolerancji. Nie tylko Polakami, musimy być nadto ludźmi; w ludzkości wypięknieje 
i wyszlachetnieje polskość. Bez niej traci ona znamiona kulturalne, a nabiera cech 
antropologicznych, które wystarczają tylko ludziom na niskim poziomie rozwoju. 
(„KP”, Humanista	Polski, 1912, nr 12, s. 4)

Dlatego też napisze, że profil „Kultury Polskiej” przekształca się coraz bardziej 
na jakąś karykaturę polsko-żydowsko-niemieckiej Szwajcarii, w której pojedyncze 
narodowości i niemal osobne kantony zajmują rożne poziomy kultury:

Marzyciele, spoglądający na ten wrzący kocioł skłóconych pierwiastków z wyso-
kiego punktu teorii humanistycznej, znają w nim tylko naturalny proces tworzenia 
się antropologicznej mieszaniny, która ma kiedyś pokryć cały glob ziemski. („KP”, 
Jedyny	środek, 1909, nr 12, s. 1–2)

Już w pierwszym numerze „Humanisty Polskiego”, w artykule Wywłaszczanie	
się	 sygnuje oczywistość doświadczenia kulturowego, które opiera się na formule 
„siła daje zawsze reguły myślenia i postępowania słabości” („HP”, 1913, nr 1, s. 1). 
Społeczeństwo nieświadomie z przyzwyczajenia przystosowuje myśl socjologiczną 
do tego stanu rzeczy, ale na taki habitus socjalny Świętochowski nie wyraża zgody. 
Refleksja nad wywłaszczeniem Polski z ziem, szkoły, urzędu i języka, prywatne-
 go posiadania, porównanie do przestrzeni widowiska służy przywołaniu koncepcji 

4 J.M. Robertson, Humaniści	nowożytni.	Studia	socjologiczne	o	Carlyle’u,	Millu,	Emmersonie,	
Arnoldzie,	Ruskinie	i	Spencerze. Z oryginału angielskiego przeł., przypisami i skorowidzem opatrzył 
J. Stecki, Warszawa 1899. Charakter zapisu Robertsona i rodzaj refleksji nad stanem kulturowym 
wybitnych bohaterów – przypomina konstruktywną krytykę kultury Świętochowskiego. 
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nadczłowieka Nietzschego i formuły „poza dobrem i złem”, sprofilowanemu (jeśli 
nie ideologicznemu, co zastanawiające – jeśli wziąć pod uwagę kompleksowe myśle-
nie Świętochowskiego o Nietzschem): 

Nie jest przypadkiem, że Nietzsche ze swoją teorią nadludzi, apoteozy przemocy, 
pogardy dla bezsiły – ten Nietzsche, o którym przez wiele lat wiedzieli tylko bibliog-
rafowie, po wystąpieniach Bismarka zyskał większy rozgłos od Kanta nawet w tych 
społecznościach, które miały szczególny powód wzdrygania się przed gwałtem. 
(„HP”, Wywłaszczanie	się, 1913, nr 1, s. 1)

W Zjednoczeniu	 usiłowań (na łamach „Humanisty Polskiego”) wymiar antro-
pologicznej refleksji nad kondycją człowieka wpisanego w historyczną przestrzeń 
narodu, mimo „rozćwiartowania politycznego i wcielenia w obce organizmy pań-
stwowe” prowokuje Świętochowskiego do postawienia pytania o zachowanie w cało-
ści tej samej istoty i kierunku życia, mimo że wyrazy, frazesy okazały się dla nas 
faktem, dziełem, zdarzeniem:

głęboki lęk narodu, sterroryzowanego długą niedolą, przed wszystko, co wycho-
dzi poza granice ulegalizowanej codzienności, zwichrzenie się myśli i uczuć walką 
stronnictw, które już ogółowi obmierzły, ale których on strząsnąć z siebie nie może. 
Agory greckiej, forum rzymskiego jeszcze nie mamy; mamy tylko jarmark z budami 
partyjnymi, w których można dostać tanich wstążek patriotycznych i taniej gorzałki 
agitatorskiej. Nas nie tylko rozdzielono, my rozpadliśmy się. Trzeba się zrosnąć. 
(„HP”, Zjednoczenie	usiłowań, 1914, r. 2, nr 8, s. 1–3)

Refleksja Świętochowskiego zapisana na łamach „Kultury Polskiej” ujawnia ilu-
zoryczność systemu oświatowego, upadające morale wychowawców, zły system 
nauczania, przestarzałe metody, o których pisze także po latach we Wspomnie
niach, nieprzystawalność wiedzy podręcznikowej do zapotrzebowania nowoczes-
ności. W artykule Kler	przeciw	oświacie (1912, nr 9), zajmując się sprawą szkół 
w Sokołówku i Gołotczyźnie posądzonych o propagowanie bezbożności, przeko-
nuje dobitnie, że szkoły te 

chcą swych uczniów i uczennice utrzymać w związku z Kościołem. Skoro tedy kler 
nie może nawet ze swego stanowiska oprzeć się na najsłabszym dowodzie, usprawie-
dliwiającym jego napastliwe wystąpienie, to wyłącza wszystkie inne wnioski oprócz 
przypuszczenia, że chce tłumić wszelką oświatę ludu poza swoją działal nością. 
(„KP”, Kler	przeciw	oświacie, 1912, nr 9, s. 1)

Świętochowski jest świadomy, że nie poprawi obrazu inteligenta-duchownego 
fakt prześladowania „Zaraniarzy”, klątwa uczniów, uczennic i ich rodziców ze szkół 
gospodarskich w Sokołówku i Gołotczyźnie5. W Klerze	przeciw	oświacie wskazuje 
na fakt potwornego, nieporównywanego z niczym w historii nadużycia: 

5 A warto wskazać, że w „Zaraniu” z 1910 roku wiele miejsca poświęcono właśnie szkołom 
w Sokołówku i Gołotczyźnie. Oczywiście są to wzmianki lapidarne, ale pokazujące istotną ścieżkę 
rozwoju ferm gołockich. Zob. „Zaranie” 1910, nr 18, s. 353; nr 33, s. 666; nr 36, s. 713; nr 41, 
s. 817; nr 41, s. 818; nr 41, s. 825; nr 42, s. 860; nr 47, s. 951; nr 50, s. 1017. 
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7 milionów ludu, tj. siedem części narodu w Królestwie Polskim żyje w takiej ciem-
nocie, jakiej już Europa Zachodnia nie pamięta, wtedy kler katolicki wyklina skromne, 
z ogromną ofiarnością utrzymywane przybytki nauki za to, że w nich wykłada się, 
jak należy uprawiać rolę, hodować inwentarz i patrzyć wokoło siebie nieślepymi 
oczyma. […] Tymczasem kler i klerykalizm z zajadliwością barbarzyńców i opętań-
ców ścigają każde przedsięwzięcie na tym polu poza swoją fanatyczną propagandą. 
Rząd rosyjski nie jest miłościwy dla prywatnych uczelni polskich, nęka je surową 
kontrolą i nadmiernymi wymaganiami, jednakże na nie zezwala i nie pozbawia ani 
nauczycieli, ani uczniów praw obywatelskich. […] Niech sobie kler każe swym wier-
nym owcom skakać przez wszystkie kije, jakie im podstawi, ale niech nie posiada 
przywileju uprawiania najważniejszych aktów naszego życia. To mu trzeba odjąć, 
a wtedy jak najgęściej może siać na niwie pracy społecznej. Jeżeli dłużej tak będzie 
terroryzował lud, doprowadzi go do takiej nędzy umysłowej, że o żadnym odrodze-
niu nie można myśleć… („KP”, Kler	przeciw	oświacie, 1912, nr 9, s. 2)

Inteligencki projekt całościowego rozwoju narodowej świadomości – wedle Świę-
tochowskiego – możliwy jest zaś dzięki powolnej budowie gmachu kultury naro-
dowej. Używając w Zadaniach	naszej	kultury („KP” 1908, nr 1, s. 1–3) obrazowej 
metafory narodu, który przez cały czas swego istnienia historycznego „był drzewem 
żyjącym wierzchnią korą, która szybko rozszerzała się i wygładzała, ale ustawicz-
nie tamowała dopływ soków do jego rdzenia”6, świadomy zapóźnień związanych 
z długą i srogą niewolą utrudniającą rozwój najmniej dojrzałym, ujawnia narodową 
niemożność działania na terenie pracy kulturalnej: 

Toteż gdy w obecnej dobie, jeszcze chmurnej i duszącej, ale już umożliwiającej niejaką 
swobodę ruchów, zaczęliśmy obliczać skarbiec naszej kultury, okazały się w nim prze-
rażające niedobory. […] Istotnie, 75 % analfabetów, płytkość wiedzy w tych warstwach, 
do których ona przesiąkła, jej źródła mętne lub zatrute, umysłowa niemoc ogółu, spowi-
tego w mroki zupełnej ciemnoty lub niedouctwa – wszystko to porwało i pchnęło naj-
więcej sił w kierunku tej niedoli. Szkół, szkół polskich, uczciwych, nieg wałtownych – 
oto był krzyk, który wydobył się naprzód z piersi ogółu i brzmi dotąd. […] (…) oprócz 
słońca wiedzy potrzebny nam jest wielki dom wszechstronnej kultury polskiej, oparty na 
szerokiej podstawie mas ludowych, przeświecony jego promieniami. („KP”, 1908, nr 1. 
Cyt. za: A. Świętochowski, Publicystyka	społeczna	i	oświatowa,	dz. cyt., s. 171)

Posługując się tu metaforyką rustykalną, postuluje konieczność „wytwarzania”, 
skoro we „wszystkich dziedzinach naszego życia rozpościera się pustka, widnieją 
olbrzymie braki, skamieniałe zastoje i miazmatyczne trzęsawiska”. Jednak praca ta 
nie może polegać jedynie na zapalaniu kaganków oświaty, ale na „na oraniu, szla-
mowaniu i siejbie, na powolnej budowie gmachu kultury narodowej” („KP”, 1908, 
nr 1, s. 1–3). Już w 1905 roku na łamach „Prawdy” w Drogach	odrodzenia	ludu	wiej
skiego wskazuje, że pierwszorzędną dźwignią podnoszącą chłopstwo na wyższy 
poziom kultury jest oświata7. 

6 Cyt. za: A. Świętochowski, Publicystyka	społeczna i	oświatowa, dz. cyt., s. 170. 
7 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Drogi	odrodzenia	ludu	wiejskiego, „Prawda” 1905, nr 17. 

Cyt. za: A. Świętochowski, Publicystyka	społeczna	i	oświatowa, dz. cyt., s. 179. 
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W Zadaniach	naszej	kultury z 1908 roku wyraźnie stwierdza, że nędza duchowa 
i materialna ludu polskiego, prymitywna i przeżytkowa mentalność, ponadto bez-
płodność nauki są formami naszej kultury, podobnie jak pozorność i gra określające 
charakter naszej narodowości:

nasz dobrobyt nie jest dziełem mocnej i prawidłowej wytwórczości, lecz rezultatem 
gry zawsze hazardowej, a często nieuczciwej; nasz przemysł podminowany fuszerką, 
handel nierzetelnością, a kredyt lichwą; nasze zobowiązania są ciągle targane wiaro-
łomstwem, a stosunki z urzędami zakażone łapownictwem; naszej moralności urąga 
bezkarnie samowola, gwałt i zastój; nasze przedsięwzięcia ekonomiczne muszą do 
swych rachub wprowadzać kradzież, jako warunek stały, a nasze istnienie osobiste 
nie jest poza karą sądową niczym ubezpieczone od złych instynktów i pożądań; nie 
mamy żadnego poszanowania dla prawa, a słabe dla obowiązku; słowem jesteśmy 
ciemni, ubodzy i niemoralni, a zarazem czujemy w sobie tyle zdrowia, sił i chęci 
do tego, ażeby się odrodzić, że trzeba tylko dźwigni, ażeby kultura nasza podniosła 
się na ten poziom, na którym pragnęlibyśmy i mogli ją widzieć. Tymi dźwigami są 
wszystkie instytucje, dążące do rozszerzania oświaty i dobrobytu, do uszlachetnie-
nia uczuć estetycznych i moralnych, do ujęcia w ład rozbitego i zwichrzonego życia 
społecznego. Smutne ale przekonywające doświadczenia przecięły już w duszach 
naszych wątłą przędzę rojeń o cudach, spoczywających w ręku Opatrzności, która 
ich użyje we właściwej porze dla ukarania sprawców naszej niedoli i dla oszczędze-
nia nam zaległej pracy. („KP”, Zadania	naszej	kultury, 1908, nr 1, s. 1–3. Cyt. za: 
A. Świętochowski, Publicystyka	społeczna	i	oświatowa, dz. cyt., s. 172–173)

Świętochowski jest świadomy, że musimy jako naród nadgonić zapóźnienia 
i zaniechania przeszłości, by rozpoznać się właściwie w teraźniejszości. Wydaje się, 
że jest tu pilnym uczniem Mochnackiego, który pisał o rozpoznawaniu się i „uzna-
niu samych siebie w naszym jestestwie”8. W Organizacjach	klasowych („HP”, 1913, 
nr 2, s. 1) podkreśla instynktowną potrzebę rozpoznania narodu „w swym istnieniu”. 
Już dwa miesiące później dobitnie uwypukli chroniczną chorobę naszej kultury naro-
dowej wynikającą z braku współdziałania całego organizmu państwowego:

Bo jeżeli państwo nie da zejść pod poziom najmniej wyrozumiałych form i zwy-
czajów rządzenia, to w jakim kierunku może jeszcze wzmocnić władzę w Królestwie 
Polskim? („HP”, Choroba	chroniczna, 1913, nr 4, s. 2)

Wobec zadań naszej kultury dotychczasowe zabiegi okazują się, zdaniem autora 
Ofiarności	obywatelskiej, tylko krzątaniną mrówek. Wedle Świętochowskiego, kul-
turę może wytworzyć tylko cały naród, chodzi więc o to, ażeby go pobudzić do 
wytężenia twórczych sił9. I musi tego dokonać w odpowiedniej formie, dzięki odpo-
wiednim środkom i strukturom użytecznym dla całego „organizmu”:

8 Zob. M. Mochnacki, O	 literaturze	 polskiej	w	wieku	 dziewiętnastym, oprac. i przedmową 
poprzedził Z. Skibiński, Łódź 1985, rozdz. Co	rozumieć	trzeba	przez	literaturę, s. 46. 

9 Świętochowski już w 1897 roku w sprawie składki na pomnik Mickiewicza, odsunął od udziału 
„lud wiejski, drobnomieszczaństwo, żydostwo”, całą tę masę, która „myśli, czuje, żyje poza grani-
cami myśli, uczuć i życia klas oświeconych” – a wskazał na „nieliczną klasę myślącej i czującej 
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społeczeństwo nie może istnieć i działać prawidłowo w formach nieodpowiednich 
potrzebom jego życia. Użyteczność tych form w pewnych warunkach wytwarzała 
złudzenie, że można je stosować zawsze i wszędzie. Tymczasem życie nie znosi 
gwałtów i prędzej czy później złamie krępującą go teorię. („KP”, Wymowa	nadużyć, 
1908, nr 12, s. 1–2)

Odwołując się do postulatów z broszury Ofiarność	 obywatelska, dotyczących 
wielkiego znaczenia instytucji oświatowych dla ludu wiejskiego, zwłaszcza niż-
szych szkół rolniczych, głosem retora dobitnie podkreśla, że najważniejszym naszym 
zadaniem społecznym jest powstanie „Fermy praktycznej dla dziewcząt włościańs-
kich w Gołotczyźnie”, zatwierdzonej przez departament rolniczy Ministerium Dóbr 
Państwa i podobnej „Fermy męskiej dla chłopców włościańskich” („KP”, Dla	ludu, 
1911, nr 4, s. 19). W cyklu Liberum	veto pisze już w 1897 roku o roli inteligencji 
w hamowaniu analfabetyzmu i ciemnoty narodowej. Dla Świętochowskiego przed 
inteligencją stoi bowiem odpowiedzialne stanowisko kształcenia i oświecania narodu. 
Zresztą – co ważne – określa właśnie inteligencję mianem narodu. W Składkach	na	
pomnik	Mickiewicza pisze, że:

narodem, tj. organizacją spojoną ściśle potrzebami, dążeniami, pragnieniami i celami 
pozostaje ciągle garść inteligencji10.

I chociaż przeraża go świadomość, że konsekwencją Wielkiej Wojny jest upadek 
i zniszczenie inteligencji, to podkreśla jej zasługi na rzecz działalności wychowaw-
czej, pedagogicznej i administracyjnej. Ponadto jest przekonany, że działalność inteli-
gencji mająca na celu doskonalenie nowoczesnej administracji  państwowej, musi się 
dokonać dzięki wykwalifikowanym pracownikom umysłowym. I o tych fenomenach 
pisze właśnie w swych tekstach na łamach „Kultury Polskiej” i „Humanisty Pols-
kiego”. Inteligencki projekt Świętochowskiego, który ma na celu uświadomie-
nie chłopów, by dzięki wyzwoleniu się ze społecznego poddaństwa, wypowiedzenia 
niewolniczej służby, mogli się świadomie wydobyć także z „moralnej  pańszczyzny”, 
w której jeszcze tkwią i uwłaszczyć w pełnym tego słowa znaczeniu, przede wszyst-
kim – w codziennej egzystencji nieuwłaczającej godności. Na rolę inteligenckiego 
projektu Świętochowskiego wskazywał Kazimierz Wyka, odwołując się jeszcze do 
działalności Posła Prawdy z czasu pozytywistycznej wspólnej pracy na rzecz spo-
łeczeństwa:

Społeczeństwo, egzystujące w niewoli, pozbawione wytworzonej przez siebie  władzy 
politycznej i wynikającej stąd problematyki obywatelskiej, stwarzało sobie tę proble-

inteligencji, która dźwiga wszystkie brzemiona obowiązków społecznych”. Świętochowski sam 
się przekonał, że ta właśnie bezimienna szara masa, która „nie wie o swej historii ani o swej natu-
rze, ani o skarbach, ani o ideałach, ani o bohaterach narodu (…) zamanifestowała swą świadomość 
narodową tak silnie, iż wzbudziła niepokój wśród władz rosyjskich i sfer ugodowych”. („Prawda” 
1897, nr 22, s. 257–258). Zob. Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Składki	na	pomnik	Mickiewicza, 
„Prawda” 1897, nr 22, s. 257–258. Cyt. za: Lv, t. 2, s. 263.

10 Tamże. 
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matykę niejako zastępczo, poprzez funkcję i postawę inteligencji. W pokoleniu pozy-
tywistycznym bodaj najbardziej tego rodzaju oddziaływanie przygotowywał „Poseł 
Prawdy”, Aleksander Świętochowski11.

Świętochowski, porównując ówczesny (tzn. przed I wojną światową) stan świado-
mości ludowej z zaborczymi prawami gwarantowanymi przez konstytucję, sprzeciwia 
się brakowi swobody. Konstytucje austriacka i pruska – jak zwraca uwagę w artykule 
Chłop	śmie	mówić – zapewniały społeczeństwom polskim daleko większą swobodę, 
a ich warstwom ludowym daleko większą możliwość wyjścia spod interesownej 
opieki („KP”, Chłop	śmie	mówić, 1908, nr 5, s. 1–3). Konsekwencją tego myślenia 
jest również protest ludu wiejskiego, który idąc wzorem mariawitów, sprzeciwia się 
optyce duchowieństwa i jego bezwzględnemu wpływowi na kształtowanie poczucia 
tożsamości. Protest ten, zdaniem Świętochowskiego, wymierzony jest nie przeciwko 
dogmatom, nie przeciw duchowieństwu katolickiemu, ale przeciw samolubnym, nie-
miłosiernym, wyzyskującym swe klasowe i uprzywilejowane stanowisko księżom: 

Jak istnieje drukowany papier polski, nigdy jeszcze u nas nie roznosił on takich 
gorzkich słów, takich ostrych dla duchowieństwa nagan publicznych ze strony ludu. 
[…] (…) to jest po prostu oświadczenie w imieniu 7-milionowej uśpionej, odurzonej 
masy ludzkiej. („KP”, Chłop	chce	mówić, 1908, nr 5, s. 2–3)

W wielu miejscach pisze publicysta o sofistyce klerykalizmu, nieugiętej i tępej 
dogmatyce, o czczej frazeologii tamującej rozwój, niepozwalającej się orientować 
w rzeczywistym bogactwie polskiej kultury: 

Nie możemy się wydobyć z dwóch upartych przesądów: że kultura jest tworem, obo-
wiązkiem i dobrem ludzi wybranych, oraz że ona mieści się całkowicie w wykształ-
ceniu. Są to ćwieki tak głęboko zabite w nasze mózgi, że ich ani teoretycznymi, ani 
praktycznymi uwagami wyrwać niepodobna. Dzięki tym zabobonom nasza kultura 
pozostaje ciągle tworem jednostek, szczególnie uzdolnionych i grup, szczególnie 
wywyższonych i nie jest wyrobem warsztatów całego narodu. („KP”, Martwe	ciała, 
1909, nr 2, s. 1–2)

Język, frazeologia i rustykalna metaforyka tekstów Świętochowskiego zamiesz-
czonych w „Kulturze Polskiej” i „Humaniście Polskim” mają wiele wspólnego z ter-
minologią zaczerpniętą z nauk praktycznych, rolniczych, pełnych animalistycznych 
retorycznych kwalifikacji i ornamentów. Z formy tekstów publicystycznych Święto-
chowskiego widać wyraźnie, że „kultywować” i „uprawiać” (źródłosłowowe i ety-
mologiczne) to powinności i zadania kultury, która jest obowiązkiem i rzemiosłem 
każdego, szczególnie inteligencji. 

Kulturowa potencja narodowa możliwa jest do pełnego wykrystalizowania 
i uobecnienia, jeśli będzie opierać się na pracy zbiorowej, a nie na działalności kie-
rowniczych komitetów i zarządów. Każdy winien być współpracownikiem w robo-
tach społecznych, okazuje się to bowiem, zdaniem Świętochowskiego, ratunkiem 

11 K. Wyka, Młoda	Polska, dz. cyt., t. 2, s. 31–32. 
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dla opóźnionego w rozwoju społeczeństwa. Podejrzliwy wobec prawideł, mechaniz-
mów języka i iluzoryczności kwantyfikatorów, pojęć, słów, ulegających kompro-
mitacji na polu polityki, ma świadomość sytuacji gorszej niż za czasów cenzury 
popowstaniowej, sytuacji budowania wieży Babel patriotyzmu, która nie pomaga 
uprawiać pola kultury, pozostawiając na nim olbrzymie odłogi:

Stary człowiek publicystycznego ezopizmu pomnożony został świeżymi wyrazami, 
śród których „orientacja”, „dezorientacja”, „linia interesu narodowego”, „wyczu-
cie właściwej chwili” itp. puste łupiny frazeologii zastępują miejsce krytycznego 
rozumu, jasnych określeń i logicznych wywodów. Powstała osobna, nieznana prasie 
całego świata stylistyka, splątana, śliska, niedająca się wytłumaczyć, mająca pre-
tensję do dyplomatycznego tonu i pokrywająca nim brak lub nieszczerość przeko-
nań. („KP”, Prawda w komedii, 1909, nr 5, s. 2)

Autor Kultury	w	reklamie jest świadomy, że do każdej narodowej kultury, zwłasz-
cza polskiej, nie należy stosować wzorów obcych, cudzych paradygmatów, nawet 
jeśli wykazują one podobieństwa, bo kultura polska z racji swej przeszłości, obcią-
żona pamięcią klęsk, wykazująca się silną stereotypowością, nie dorówna nigdy 
wzorcom cudzym:

nie należy lekceważyć żadnego jej objawu; ale nie należy rozdymać reklamą drobiaz-
gów, nie należy duszy społecznej zatruwać najstraszniejszym jadem – polityką, nie 
należy kłamać. („KP”, Kultura	w	reklamie, 1909, nr 11, s. 2–3)

Gmachowi narodowej kultury, o której pisze, przywołując poręczną (z ducha 
organiczną) i obrazową metaforę pięter domu społecznego, grozi zamknięcie w żół-
wiej skorupie egoizmu i pełzanie po drogach niskiego interesu. W kontekście braku 
energii polskiej i możliwości realizacji przedsięwzięć przez członków społeczeństwa 
Świętochowski ma świadomość iluzoryczności istnienia narodowości, która jedynie 
jako frazes czy puste pojęcie funkcjonuje w naszym słowniku:

Naród polski – w pojęciu europejskim – istnieje dotąd tylko w poezji, we frazeolo-
gii dziennikarskiej, słowem na papierze, w rzeczywistości zaś jest to wielka martwa 
masa, ożywiona na wierzchu, niby góra, na której ośnieżonych szczytach lęgą się 
orły, a na halach pasą się stada owiec. Dzięki temu źródła naszej energii kulturalnej 
są nieliczne i ubogie, bo nie wytryskują z głębin społeczeństwa (…). Nasza inteli-
gencja ilościowo szczupła, jakościowo znużona parowaniem się z zagadnieniami, 
których sama rozwiązać nie może, ciągle wobec nich omdlewa. („KP”, Przyczyny	
osłabienia, 1910, nr 1, s. 2)

Kultura to nie jest plecionka frazesów, to nie jest dorobek, który można stworzyć 
z dnia na dzień; to jest ogromnie złożony, długiego i wielostronnego rozwoju wyma-
gający splot instytucji, urządzeń, zasad, uczuć, obyczajów, których my albo wcale 
nie posiadamy albo je podważamy i niszczymy. Prawda, że my – to jest wszyscy – 
nie możemy rozpostrzec naszego życia kulturalnego w szerokich granicach, ale i to 
prawda, że my – to jest sklerykalizowana inteligencja – nie chcemy nadać mu moc-
nego tętna. („KP”, Przyczyny	osłabienia, 1910, nr 1, s. 3)
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Tekst ten jest ważny jeszcze z jednego powodu. Oto Świętochowski, pokazu-
jąc kondycję naszego polskiego marnienia kulturowego i skutki cywilizacyjnego 
i umysłowego zapóźnienia, metaforycznie przywołuje obraz wozu społecznego 
zaprzężonego w słabe konie wierzchowe posuwające się zaledwie o kilka kroków. 
Ta obrazowa metafora wydaje się istotna tym bardziej, jeśli czytać ten artykuł Świę-
tochowskiego i w ogóle wiele tekstów o podobnym profilu z „Kultury Polskiej” 
z 1909 i 1910 roku, w kontekście rozpoznania Orzeszkowej z 1908 roku zamiesz-
czonego w „Przeglądzie Powszechnym” pt. Współczesna	cywilizacja. Orzeszkowa 
pisze w nim, że współczesna cywilizacja wygląda jak wóz „na poły przewrócony, 
którego koło jedno zawisa w pustce, a drugie zatapia się w błocie”12. Definicjom 
i diagnozom kultury zawartym w powyższych wypowiedziach Świętochowskiego 
odpowiada również współczesna semiotyka spod znaku Łotmana i Uspienskiego, 
wyraźnie diagnozująca model i status kultury, która jest pamięcią. Dlatego o ist-
nieniu kultury można mówić z perspektywy dokonanej, ale nie w ciągu jej trwania, 
bowiem pomnaża swe zasoby lawinowo:

Kiedy zaś mówimy o stworzeniu nowej kultury, mamy do czynienia z nieuchronnym 
wybieganiem naprzód, tj. mamy na myśli to, co, jak zakładamy, stanie się [rozstrze-
lony druk – D.M.O.] pamięcią z punktu widzenia rekonstruowanej przyszłości13.

Dla Świętochowskiego inteligencja świadoma, twórcza i mająca w perspektywie 
dobro całego społeczeństwa nie może unikać kontaktu z warstwą ludu, tym bar-
dziej nie może pozwalać na to, by chłop patrzył nieustannie na świat przez pryzmat 
cudzych okularów [„HP”, Okulary	chłopskie, 1914, nr 3, s. 1–2]. W „Humaniście 
Polskim” z 1913 roku, podkreślając słabość pseudointeligentów, którzy nie mogą 
wydobyć się ze „starych form myślenia i życia” („HP”, Pierwsze	 przykazanie, 
1913, nr 12, s. 2), jest przekonany, że głównym „przykazaniem naszej inteligencji 
demokratycznej powinno być rozlewanie światła śród ludu” („HP”, Pierwsze	przy
kazanie, 1913, nr 12, s. 3). Samymi projektami nie dokona się bowiem przewartoś-
ciowania starych struktur społecznych, narodowych, oświatowych, w ogóle men-
talnych. Izolacja nie służy dobru wspólnemu i uświadamianiu mniej oświeconych, 
podobnie jak ucieczki do obcych krajów – dla wrażeń, zdrowia, przyjemności, nie 
przyczyniają się do kultywowania działalności oświatowej. Bycie „tu i teraz” na 
posterunku, a nie w podróży jak gromada koczownicza – jest dla Świętochowskiego 
oczywistą i konieczną formą obecności świadomego uczestnika procesu kulturo-
wego, którego tryb funduje poczucie przynależności do kultury i identyfikacji z nią 
– jako „siły przyswajania i oporu” („KP”, Ta sama prawda, 1911, nr 1, s. 2). Dla-
tego ze smutkiem konstatuje: 

W ogóle nasza inteligencja nic nie czerpie z ludu, a on bardzo mało z niej. Za słaba zaś, 
ażeby sama sobie wystarczyć mogła, żyje tym, co znajduje się we Francji,  Niemczech, 

12 E. Orzeszkowa, Spółczesna	cywilizacja, „Przegląd Powszechny” 1908, t. 99, s. 145.
13 J. Łotman, B. Uspienski, O	semiotycznym	mechanizmie	kultury, przeł. J. Faryno [w:] Semio

tyka	kultury, wybór i oprac. E. Janus i M.R. Mayenowa, Warszawa 1975, s. 181. 
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Anglii, pomimo swej wiedzy i woli przyjmuje obywatelstwo całego cywilizowanego 
świata, w swych myślach, uczuciach, przekonaniach, pomysłach jest obcą, cudzo-
ziemską. („KP”, Naród	w	podróży, 1910, nr 10, s. 2)

Przestrzega zatem w Wolnomyślicielstwie	 polskim	w	 przeszłości („KP”, 1912, 
nr 2, s. 1–2) przed błędem ugrzęźnięcia całej prawie inteligencji narodu w prawo-
wierności, której na późniejszych etapach rozwoju brak odwagi na wydobycie się 
z takiego stanu rzeczy. Postuluje potrzebę rzetelnej, niefałszowanej nauki, stowa-
rzyszeń, zbiorowych organizacji, które są krosnami kultury: 

znajdujemy się na polu walki o byt narodu, to znaczy jego kulturę, bo bez niej on prze-
staje istnieć. […] Dziś narody muszą ponownie zdobywać swoje historyczne ojczyzny 
siłą kultury. („KP”,	Wolnomyślicielstwo	polskie	w	przeszłości, 1912, nr 2, s. 1–2)

W Zaścianku	kultury wykazuje, że każda, nawet najwyższa kultura nie jest

jedynie wystawą nowości i ma swoje muzealne formy; ale one nie są głównymi 
postaciami życia i stanowią zbiór pamiątek dokonanego rozwoju. („KP”, Zaścianek	
kultury, 1910, nr 5, s. 1)

Świętochowski ujawnia schizofreniczność naszej narodowej kultury, jej marność 
i nieudolność, skoro naród przedstawia wielkie muzeum, pod „którego ścianami 
rozpościera swoje namiociki nowoczesność” („KP”, Zaścianek	kultury, 1910, nr 5, 
s. 1). Muzealne formy, choć niezbędne jako budulce i komponenty mentalne, nie 
mogą być wszak etykietą kultury narodowej, nie zastąpią współczesnych jej wzo-
rów i śladów działania chwili obecnej, nie odpowiedzą na potrzeby nowoczesności. 
Symptomatyczne i ciekawe jest to, że o formach kultury Świętochowski pisze jak 
Korczak kilka lat wcześniej w Dziecku	salonu – i nie pierwsze to wyraźne podo-
bieństwo (co już sygnalizowałem). Redaktor „Kultury Polskiej” przenikliwie ujaw-
nia wtórność i plagiatowość kultury polskiej: 

My, czytelnicy ostatnich romansów francuskich, naśladowcy ostatniej mody angiels-
kiej, wielbiciele ostatnich wybryków muzy secesjonistycznej, my, którzy nazajutrz 
zawijamy spodnie wzorem lordów, kładziemy pudła na głowę zamiast kapeluszów, 
rozprawiamy w salonach o najświeższych sposobach artis amandi nie znamy  abecadła 
poważnej kultury. („KP”, Zaścianek	kultury, 1910, nr 5, s. 2)

Dlatego też w Wynaturzeniu	instytucji („KP”, 1911, nr 7, s. 1–2), podkreślając 
bezpartyjność i bezklasowość Towarzystwa Kultury Polskiej, przechylanie się ku 
postępowi i demokracji, ma świadomość, że taki profil wynika z samej istoty kul-
tury, która jest ciągłym ruchem sensu, procesem doskonalenia życia: 

Kultura, tamująca rozwój, uwsteczniająca pojęcia i stosunki, jest taką samą niedo-
rzecznością, jak zalewanie ognisk w piecach hutniczych lub odprowadzanie wody 
od kół młyńskich. („KP”, Wynaturzenie	instytucji, 1911, nr 7, s. 2)

W 1909 roku zdiagnozuje wyraźnie, że „TKP nigdzie nie wywiesiło chorągwi par-
tyjnej” i „nigdzie nie obrażało uczuć religijnych” („KP”, Wrogowie	kultury	polskiej, 
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1909, nr 3, s. 2). Współczesny historyk idei – Andrzej Szwarc – przypomina, że natu-
ralną cechą inteligencji było dążenie do zmiany społecznej i modernizacji, a sama 
inteligencja jest daleka od homogeniczności: w jej skład wchodzą ludzie zamożni 
i ubodzy, jednostki o różnym poziomie wykształcenia, uzależnieni od państwa urzęd-
nicy i pracujący samodzielnie przedstawiciele wolnych zawodów:

W zaborze rosyjskim po r. 1864 na radykalizację inteligenckich postaw wpłynęła 
fatalna sytuacja polityczna, częste trudności materialne i zablokowanie dróg kariery, 
wreszcie świadomość zacofania społeczeństwa polskiego14.

Już w Polakach	 wobec	 wojny15 Świętochowski podkreśla, że najstraszniejszą 
jest możliwość rozłączenia Polski pod trzema konstytucjami (87–88). Paradoksem 
jest jednak swoista zaborowa niezależność Galicji. Autonomia galicyjska i swoboda 
Galicji najtrudniej będzie wykorzeniała, zdaniem Świętochowskiego, wiernopoddań-
czość Polaków (88). A czternaście lat później w Perkalikach	pozytywizmu („Gazeta 
Warszawska” 1928), przywołując trójzaborowe rozdzielenie Polaków i konsek wencję 
takiego dziedzictwa obecnie, wspomina z rozrzewnieniem ideę niepodległości, która 
konsolidowała wspólnotowe myślenie przyszłościowe:

Tak zwany „pozytywizm warszawski” miał na swym sztandarze kilka godeł, o które 
mężnie walczył i za które go potępiono: cześć dla wiedzy, poszanowanie pracy, pod-
niesienie poziomu kultury ludu i pomnażanie bogactwa narodu16.

Stefan Kawyn, pisząc o inspiracjach oraz dialogu Abramowskiego i Żeromskiego, 
wskazywał również na rozbieżne programowo idee Świętochowskiego dotyczące 
sztuki w życiu społecznym, sztuki zdolnej przeobrazić duszę ludzką, sztuki nie-
podległej żadnym doktrynom, żadnym nakazom wychodzącym z dziedzin pozaar-
tystycznych. Jednak ważniejsza dla obecnych rozpoznań jest konstatacja dotycząca 
tożsamości polskiej inteligencji, której elementem spinającym, zarówno w przy-
padku Żeromskiego – propagatora idei Abramowskiego, jak i Świętochowskiego, 
jest indywidualizm – zasadnicza cecha ideologii społeczno-etycznej. Indywidualizm 

14 A. Szwarc, Obóz	ugody	a	inteligencja	w	zaborze	rosyjskim	w	latach	1864–1905 [w:] Inteli
gencja	polska	w	XIX	i	XX	w., pod red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1991, Studia 6, s. 74. Zob. także: 
tenże, Inteligencja	warszawska	i	prowincjonalna	w	świetle	własnych	opinii	z	lat	popowstaniowych	
(próba	sondażu) [w:] Inteligencja	polska…, dz. cyt., Warszawa 1983, Studia 3, s. 188–214; Dzieje	
inteligencji	polskiej	do	roku	1918, pod red. J. Jedlickiego, t. 3: M. Micińska, Inteligencja	na	rozdro
żach	1864–1918, Warszawa 2008, podrozdz. 4 (Krzewienie	polskiej	oświaty), s. 128–138 oraz pod-
rozdz. 6 (Być	polskim	inteligentem	u	progu	XX	wieku	w	Pozaniu,	Krakowie	i	Warszawie), s. 150–155; 
L. Hass, Inteligencji	polskiej	dole	i	niedole.	XIX	i	XX	wiek, Łowicz 1999, s. 126–145; M. Chojnow-
ski i H. Palska, O	wielopostaciowości	pojęcia	„inteligencja” [w:] Inteligencja	w	Polsce.	Specjaliści,	
twórcy,	klerkowie,	klasa	średnia?, pod red. H. Domańskiego, Warszawa 2008, zwł. podrozdz. Ewo
lucja	pojęcia, s. 20–22, Ewolucja	zjawiska, s. 22–24, „Złoty	wiek	inteligencji”?, s. 48–64. 

15 A. Świętochowski, Polacy	wobec	wojny [w:] Nowa	mnemonika,	 czyli	 Sztuka	 kształcenia	
i	wzmocnienia	pamięci.	Ułożył podług najnowszych i najlepszych źródeł P. Kalina, s. 81–89; prze-
druk z: „Humanista Polski” 1914, nr 9, s. 1 i nast.

16 A. Świętochowski, Perkaliki	 pozytywizmu, „Gazeta Warszawska” 1928, nr 160. Cyt. za: 
WPK, 622.
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okazuje się przecież tak ważnym (i nieprzeczącym formule integracji zbiorowej) 
wyróżnikiem inteligencji przełomu wieków. Kawyn zauważa, że:

U końca XIX wieku stanowił on zjawisko wyraźnie występujące we wszystkich nie-
mal dziedzinach życia. Przejawiał się szczególnie w poglądach na sztukę i literaturę, 
w systemach filozoficznych, w kulcie Nietzschego i Stirnera, w psychologii uwydatnił 
się usprawiedliwieniem obserwacji wewnętrznej, uznaniem intuicji jako władzy spos-
trzegania życia w jego przebiegu. Ślad swój wyrazisty zostawił w prądach ideowych 
anarchizmu. Nowa epoka humanizmu, rodząca się na gruzach eksperymentalizmu, 
determinizmu naturalistycznego, który uzależniał człowieka od faktów dokonujących 
się poza człowiekiem, zazębiała się z pozytywizmem na płaszczyźnie indywidualiz-
 mu. Była to specyficzna jego odmiana, którą reprezentował u nas m. in. Aleksander 
Świętochowski – odmiana indywidualizmu społecznego, głoszącego zgodność szczę-
ścia osobistego ze szczęściem zbiorowym17.

W tym kontekście warto przywołać refleksję Świętochowskiego nad koopera-
tywami społecznymi Władysława Zamoyskiego, których znaczenie w przedmo-
wie do książki Henryka Wilczyńskiego W	obronie	 „Zakładów	Kórnickich”	Fun
dacji	Narodowej	Zamoyskich.	Uwagi,	przestrogi	i	ocena	pierwszego	sprawozdania	
(1926)18 porównuje do Staszica i Brzostowskich w epoce Oświecenia, kiedy to ci 
„dobroczyńcy”, jak ich nazywa, ofiarowali ogromne dobra włościanom. I choć dary 
te w znacznej części zmarniały i zostały zaprzepaszczone, to były ważnym gestem 
umożliwiającym funkcjonowanie pierwszych kooperatyw na ziemiach polskich:

Najnowszym i najwspanialszym darem jest wielka ofiara, złożona narodowi przez 
Władysława Zamoyskiego i jego siostrę Marię. Fundacja ta stanowi własność narodu 
i pozostaje pod opieką jego władz, ale zarazem jest zbyt ponętną dla egoizmów, zbyt 
zawiodła ambicje, pożądania i nadzieje rozmaitych krewniaków (…), ażeby mogła być 
dostatecznie zabezpieczona samą pośmiertną wolą szlachetnego dobroczyńcy19.

W późnym referacie, wygłoszonym na zebraniu spółdzielców w Gołotczyźnie 
w 1937 roku – Spółdzielnia	jako	szkoła	życia, odsłania Świętochowski istotę przed-
sięwzięć zbiorowych i wspólnotowych w celu wspierania dążeń i idei, by „dokonać 
dzieł ważnych” (R, 245). Ryszarda Czepulis-Rastenis w podobnym kontekście pisze 
właśnie o pojawieniu się wtedy nowego typu elity umysłowej (która pozycję swą 
i prestiż opiera na kwalifikacjach zawodowych), przeciwstawianej tradycyjnej elicie 
arystokratycznej20. Również Tadeusz Stegner, odwołując się do poglądów liberałów, 
które inteligencja polska początku XX wieku przejmuje (ale też kształtuje w duchu 

17 S. Kawyn,	E.	Abramowski	i	jego	idee	w	twórczości	Żeromskiego [w:] tegoż, Studia	i	szkice, 
wstęp A. Hutnikiewicza, Kraków 1976, s. 341–342. 

18 H. Wilczyński, W	obronie	„Zakładów	Kórnickich”	Fundacji	Narodowej	Zamoyskich.	Uwagi,	
przestrogi	i	ocena	pierwszego	sprawozdania	z	przedmową	Aleksandra	Świętochowskiego, Warszawa 
1926.

19 Tamże, s. VII. 
20 R. Czepulis-Rastenis, Ludzie	nauki	i	 talentu.	Studia	o	świadomości	społecznej	inteligencji	

polskiej	w	zaborze	rosyjskim, Warszawa 1988, s. 15, 43. 



Projekt inteligencki. Definicje i diagnozy kultury. 401

harmonijnego rozwoju, by wskazywać drogę ich wykorzystania) i pisząc o pierw-
szej liberalnej polskiej partii inteligenckiej – Postępowej Demokracji, powstałej 
w przededniu rewolucji 1905 roku, poświęca w tym kontekście dużą uwagę dzia-
łalności Świętochowskiego. Wskazuje jednocześnie na traktowanie powinności inte-
ligenckich Posła Prawdy (w 1905 roku) jako cenzusu intelektualnego, na które ten 
wskazywał na łamach „Prawdy” w 1905 roku21. Jerzy Jedlicki trafnie diagnozuje, 
że z goryczy, bezczynności i beznadziei rodziły się wówczas różne bunty:

Przeciwko mieszczańskiej cywilizacji przemysłowej i kupieckiej, która zabija praw-
dziwe wartości kultury ludu polskiego. Przeciwko kapitalistycznemu wyzyskowi. 
Przeciwko Żydowi i Niemcowi, którzy na każdym kroku wchodzą w drogę rodowi-
tym Polakom. Przeciwko obłudzie, konwenansom i gustom filistra. Przeciwko zabor-
com. I na domiar wszystkiego masochistyczny bunt intelektualistów przeciwko sobie 
samym i własnej bezsilności22.

Historyk idei podkreśla także, że inteligencja końca XIX wieku jest przede 
wszystkim ideą, autokreacją, wielokształtnym postulatem, konceptem polskiej myśli 
społecznej23. Z drugiej strony Andrzej Walicki dodaje kluczowe rozróżnienie ujaw-
niające specyfikę myślenia i przemian polskiej inteligencji dokonane przez Świę-
tochowskiego (czytelnika Buckle’a) na historię i tradycję, która z kolei nie jest tak 
oczywistą istotą tożsamości inteligenckiej24. 

Gdyby zastanowić się nad formami przemian inteligencji, o których w powyższych 
tekstach pisze Świętochowski, kiedy wskazuje na role i zadania kultury, na charakter 
pomocy najbardziej nieświadomej grupie społecznej – chłopstwu, należy powiedzieć, 
że zależą one oczywiście od konieczności historyczno-polityczno-kulturowych. Przy-
kład refleksji Świętochowskiego nad kulturą narodową uświadamia, że realizuje on na 
forum prasy i w życiu projekty, hasła, idee wyrosłe jeszcze z czasu pozytywistycznego 

21 T. Stegner, „Postępowa	 demokracja”	 a	 inteligencja [w:] Inteligencja	 polska…, dz. cyt., 
Warszawa 1985, Studia 4, s. 281. Zob. także: Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Na	znany	temat, 
„Prawda” 1905, nr 40. Badacz przywołuje również bardzo interesujący i ważny głos Izy Moszczeń-
skiej, która pisze w artykule Cenzus	 inteligencji („Przełom” 1906, nr 28) o konieczności brania 
pod uwagę w wyborach na jakiekolwiek stanowiska intelektu jako wyróżnika progresywnego myśle-
nia (s. 291). 

22 J. Jedlicki, Kwestia	nadprodukcji	inteligencji	w	Królestwie	Polskim	po	powstaniu	styczniowym 
[w:] Inteligencja	polska	pod	zaborami.	Studia, pod red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1978, s. 259. 

23 J. Jedlicki, Wiek	dziewiętnasty:	inteligencja	w	pojęciu	polskim [w:] Inteligencja	polska	XIX	
i	XX	wieku, red. A. Garlicka i J. Jedlicki, Warszawa 1997, s. 142. Zob. także: hasło „inteligencja” 
(autorstwa J. Jedlickiego) [w:] Słownik	literatury	polskiej	XIX	wieku, dz. cyt., s. 373–377. 

24 A. Walicki, Polish	conceptions	of	 the	intelligentsia	and	its	calling [w:] Words,	Deeds	and	
Values.	The	Intelligentsias	in	Russia	and	Poland	during	the	Nineteenth	and	Twentieth	Centuries, 
ed. by F. Björling i A. Pereswetoff-Morath, Lund 2005, rozdz. The	period	of	Positivism. Zob. także: 
B. Petrozolin-Skowrońska, Inteligencja	Warszawy	przed	powstaniem	styczniowym	(portret	zbiorowy	
reprezentacji)	[w:]	Inteligencja	polska…,	dz. cyt., Warszawa 1985, Studia 4, s. 34–98; L. Sadowski, 
Wizerunki	inteligencji	prowincjonalnej [w:] Inteligencja	polska…, dz. cyt., Warszawa 1983, Studia 3, 
s. 216–247; A. Notkowski, Polska	prasa	prowincjonalna	doby	popowstaniowej	(1865–1918).	Jej	
funkcje	społeczne	i	„geografia”	wydawnicza	[w:] Inteligencja	polska…, dz. cyt., Warszawa 1991, 
Studia 6, s. 186–228. 
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rodzenia się idei pomocy i doskonalenia innych, tyle że modyfikuje je na potrzeby 
czasu. Przeformułowane i dostosowane do potrzeb i warunków lat porewolucyj-
nych, potem międzywojennych i wreszcie tych ostatnich spędzonych w Gołotczyź-
nie, utwierdzają w przekonaniu, że był to program realizowany i nieustannie kory-
gowany w celu polepszenia jego oddziaływania. Jeśli spojrzeć na formuły i definicje 
zaoferowane jeszcze w felietonach z lat 80. i 90. drukowanych w „Prawdzie” (żeby 
pokazać trwalszą bądź słabszą ciągłość projektów, myśli, idei) widać, że inteligencji 
wyznacza się rolę klucznika narodowej świadomości i pierwszorzędną rolę w ruchu 
postępu i w procesie uświadamiania kulturowego. Zaadaptowanie formuły Kartezjusza 
„Myślę, więc jestem” (1881) do narodowej przestrzeni doświadczenia przyczynia się 
do tego, że dopiero naród mający własną inteligencję, wedle Posła Prawdy, istnieje. 
Projekt ten uzupełnia rola Prometeuszów ludzkości, bohaterskich intelektualistów, 
forpoczt narodowej wyobraźni, cierpiących w imię narodu (jeśli nie w imię ludzko-
ści w ogóle), bojowników o prawdę niezbędną do świadomego rozpoznania prawideł 
rzeczywistości, które diagnozuje w nowelach, dramatach (Prometeusz,	Kościuszko) 
i na forum prasy. Wynikająca z niezależności, indywidualizmu, sprzeciwu wobec 
tyranii, ucisku, głupoty i mierności – wolność, niezależność oraz „własne wnętrze”, 
mające zawsze w świadomości dobro zbiorowości, stają się budulcem jego projektu 
obecności inteligenta, krytyka kultury, mędrca-wędrowca.

5.1. Utopijny projekt zapisany

Przeróżne projekty Świętochowskiego, ocierają się często o utopię, co pozwa-
lałoby nazwać go podejrzliwym utopistą bez złudzeń. Złudzeń – warto dodać – 
dotyczących nieprzekraczalności poznania, niemożliwości realizacji przedsięwzięć, 
ułomności narzędzi i samej natury ludzkiej, wreszcie iluzoryczności form języka. 
Ale projekty samego Świętochowskiego – zarówno te zrealizowane (okazywały się 
projektami spełnionymi, najlepiej widocznymi w myśleniu o kulturze i jej powin-
nościach, które stały się przyczynkiem do jego własnego projektu oświecenia ludu 
i nauczania wiejskich dzieci), jak i te pozostające w sferze planu, były formą dzia-
łalności myśli, co więcej – ruchem realizacji myśli w działaniu. Mimo że Stanisław 
Brzozowski, mówiąc o narodowej świadomości dotyczącej znaczenia i wartości pol-
skiej pracy, o utopii polskiego mieszczaństwa, podkreśla: 

Polscy humaniści Świętochowski, Prus, Orzeszkowa byli utopistami polskiego miesz-
czaństwa, polskiej średniej i drobnej własności ziemskiej25.

Pisząc Utopie	w	rozwoju	historycznym26, Świętochowski ma świadomość, że sam 
fakt opisania i ujęcia utopijnych projektów kultury i ich wpływu na doświadcze-

25 S. Brzozowski, Legenda	Młodej	Polski, dz. cyt., s. 159. 
26 A. Świętochowski, Utopie	w	rozwoju	historycznym, Warszawa 1910. Wszystkie cytaty poda-

wane są z tego wydania. Po cytacie podaję numer strony cytowanej. 
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nie oraz efekty tych pomysłów, skazują na porażkę, bowiem podstawowe medium 
– język, którym się posługuje w celu dyskursywizacji myśli, jest utopią. Dlatego 
też motto z Lorda Paradoksa – Wilde’a wydaje się przemyślanym komponentem 
całości i wyznacza cele pracy Świętochowskiego: „Na mapę świata, niezawierającą 
Utopii, nie warto patrzeć, gdyż pomija ona ten kraj, do którego Ludzkość ciągle 
dąży. Postęp – to urzeczywistnienie Utopii”. Okazuje się, że motto jest rodzajem 
lustra, w którym przejrzy się finalna formuła Wilde’a dotycząca marnowania życia 
przez niezdrowy i przesadny altruizm, co Świętochowski obudowuje obrazowym 
porównaniem, które uczy człowieka, że „nie powinien łatwo roztapiać się w ogniu 
miłości bliźniego” (329).

To rzetelne naukowe studium, poparte imponującym (acz niekompletnym) bibliog-
raficznym inwentarzem27, od samego początku wyraźnie ujawnia cel, jaki sobie sta-
wia Świętochowski przy pisaniu książki. Okazuje się nim uchwycenie i opisanie 
nieoczywistej konieczności utopii, jej nieoczywistej obecności w myśleniu każdego 
człowieka. Świętochowski przyznaje bowiem utopii status zwornika myślenia, prog-
resywnego charakteru tworzącego, koniecznego komponentu procesu myślowego 
mającego na celu doskonalenie: 

Utopia, jako idealna postać stosunków społecznych, jest najpowszechniejszym pier-
wiastkiem w świecie ducha. Wchodzi ona w skład wszystkich wierzeń religijnych, 
teorii moralnych i prawnych, systematów wychowawczych, utworów poetyckich, 
słowem, wszelkiej wiedzy i twórczości, dającej wzory życia ludzkiego. Niepodobna 
bowiem wyobrazić sobie ani takiej epoki, ani takiego narodu, ani nawet takiego czło-
wieka, który by nie był mniej lub więcej utopistą. (7)

Dlatego ważne są te formy utopii, które potęgują ruch i rozwój myśli, które współ-
tworzą plany nowego wzajemnego odwołania (10). Oczywiście – te plany i projekty 
zazębiają się i przenikają, nie można więc łatwo i definitywnie ich kategoryzować, 
wtedy można byłoby doprowadzić bowiem do usunięcia twórczej różnorodności. Uto-
pią nazywa zatem Świętochowski „wszelkie pomysły udoskonalonych postaci współ-
życia ludzkiego w przyszłości” (10). Wyróżnia wielorakie płaszczyz  ny jej obecności. 
Zaczyna swoje rozpoznania od ważnego twierdzenia dotyczącego nauki Chrystusa, 
która okazuje się utopią religijno-moralną. Związana jest z paradoksem wcielenia 
altruistycznych uczuć w trakcie rozwoju moralnego człowieka. Ze względu na wolę 
i chęć realizacji nauki Chrystusa – jest ona możliwa, natomiast biorąc pod uwagę, że 
altruizm jest przeciwny naturze, nie wcieli się ona nigdy w życie (28). Z racji tego, 
że wieki średnie ukształtowały swoją wizję na sfałszowanych pojęciach, „zatrutej” 

27 R. Mohl, Zeitschrift	 für	 die	 gesammte	Staatswissenschaft (1854), Geschichte	 u.	Literatur	
d.	Staatswissenschaften	(1853) – streszczenie powieści społecznych; F. Kleinwächter, Die	Staatsro
mane (1891); bezimiennie wydana Schlaraffia	politica (1892), E.H. Schmidt, Der	Idealstaat (1904) 
– wyłącznie krytyka głównych systemów utopijnych, zwłaszcza socjalistycznych; A. Voigt, Die 
sozialen	Utopien (1906) – rozmyślanie autora nad zagadnieniami utopistów; J. Reiner, traktat 
Berühmte Utopisten (1906) – pobieżne streszczenie utworów Platona, Morusa, Campanelli, Cabeta, 
kilka notatek o innych diagnostach utopii.
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nauce, zdaniem Świętochowskiego, nie mogła się wówczas rozwinąć żadna ukształ-
towana utopia polityczno-społeczna. Ważnym momentem rozwoju myśli utopijnej 
okazała się dopiero jej realizacja przez Tomasza Morusa, będąca także refleksem 
platońskiej formy utopijnego państwa. Innym wyrazistym typem utopii okazuje się 
utopia odrodzenia ludzkości dzięki sztuce, jak Świętochowski ją nazywa – „religii 
piękna” – której przykładem jest utopia Morrisa (309). To właśnie owa potrzeba „reli-
gii piękna” wytworzyła trwałą ideę uświadomienia jej ludzkości. I chociaż Święto-
chowski jest przekonany, że strategia Morrisa przypomina socjalizm (którego Poseł 
Prawdy przeciwnikiem jest całe życie28), to nie ma nic wspólnego z „sekciarstwem 
klasowym” (309). Tym bardziej podział produktów (najtrudniejsze, zdaniem Święto-
chowskiego, zagadnienie komunizmu) zostaje dokonany na podstawie zasady „każdy 
bierze, czego potrzebuje”:

I dlatego przekształcenie ustroju społecznego, o którym marzył [Morris – dop. mój 
– D.M.O.] i dla którego nakreślił wzór w swej utopii, nazywał Wielką Przemianą. 
Kiedy ona miała się dokonać, nie oznaczył dokładnie; zdaje się wszakże, iż umierając 
(1896 r.) wierzył, że nastąpi w ciągu obecnego stulecia. Swoje widzenie przysz łości 
opisał w utworze pt. Wieści	znikąd (News from Nowhere29). Zadzierzgnięcie wątku, 
a poniekąd rozsnucie go przypomina bajkę Bellamego. (310)

Utopia Morrisa polega głównie na tym, że rolę gospodarczą spełnia tu sztuka. 
Ta forma pożytecznego artyzmu reguluje bowiem stosunki obywateli:

Utopia Morrisa jest nieziemską i nieludzką. Ona bowiem nie przetworzyła, ale na 
nowo stworzyła świat. Rzeczywisty człowiek, ten, który, doskonaląc się w rozwoju, 
zachował jednak pewne stałe właściwości, odróżniające go od anioła, umarł doszczęt-
nie, a do tej żadną chmurą nieprzyćmionej, żadnym rozdźwiękiem niezakłóconej sie-
lanki weszła w jego postaci jakaś przejrzysta istota, której przeszłość nie widziała 
i o której teraźniejszość nie marzy! (317)

W finale swoich rozważań Świętochowski, próbując zdefiniować istotę, znacze-
nie i wpływ utopii, wskazuje że utopijne wizje społeczne łączy wspólny kierunek 
dążeń (326). Oczywiście – zdolności i charakter ludzkiej działalności cechuje róż-
nicowanie się wzajemne elementów, ale wartością jednostki, bez względu na róż-
nicowanie się modeli obecności, jest wytwór pracy lub „równoważnik” (328) tego 
wytworu. Najważniejszy jednak okazuje się sam proces dążeń, procesualność mająca 
na celu progresję myśli i efekt myśli – czyli wytwór (niekoniecznie upostaciowany 
w materialnej i namacalnej formie):

Są one [wizje społeczne – dop. mój – D.M.O.] niby stadem przelatujących nad zie-
mią ptaków, które pomimo odmian w barwach i kształtach, wszystkie dążą z zim-

28 Wystarczy porównać tekst Socjalizm	i	 jego	błędy z 1878 roku [„Nowiny”, nry 115 i 117] 
z innymi publicystycznymi zapisami. Zob. J. Rudzki, Świętochowski, dz. cyt., s. 224–225. 

29 Świętochowski na marginesie lektury Morrisa wyraźnie pisze, że nie ma tu fabryk, nie ma 
maszyn, a praca ręczna (rękodzielnictwo artystyczne) jest formą produkcji, w świecie tym panuje 
równość i wolność. 
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nych okolic do ciepłej krainy w przyszłości. Pierwszym punktem, na który utopia 
uderza najczęściej i najsilniej, jest własność, a głównie własność ziemi i w ogóle 
środków produkcji. (326)

Dyskurs Świętochowskiego traktujący o rozwoju utopii w ewolucji historycz-
nej, mający na celu zdiagnozowanie sensowności i przełomowości myślenia uto-
pijnego w projekcie kulturowym, cywilizacyjnym i przede wszystkim tożsamościo-
wym (indywidualnym i zbiorowym) łączy się z refleksją dotyczącą indywidualizmu 
jako realizacji wolnościowych postulatów – zarówno jednostki, jak i całych spo-
łeczności. Wskazuje na pewien paradoks indywidualizmu jako konstruktu wspól-
notowego nieodłącznego w kształtowaniu procesu budowania więzi. Zwolnienie 
indywidualizmu z obowiązku poświęcenia powoduje, że przestaje on mieć własny 
rdzeń, a przez to przestaje być sobą,

gdyby nie korzystał ze wszystkich dóbr i warunków życia i rozdawał siebie innym, 
zwłaszcza że według wszelkiego prawdopodobieństwa, człowiek będzie coraz bardziej 
oziębiał swe uczucia, a rozświetlał swój rozum. […] Samolubstwo, korzyść mate-
rialna, w ogóle interes, jest dotąd najgłówniejszą sprężyną czynów ludzkich i rzec 
można, że on był w znacznej mierze siłą twórczą cywilizacji. (329–330)

Dla Świętochowskiego ważną przestrzenią realizacji utopijnych pomysłów, ale co 
ważne – także pomysłów uznawanych za priorytetowe przez państwo – jest szkoła 
publiczna. Właśnie reformatorskie idee mające podnieść poziom i standardy edu-
kacyjne, a przez to kulturowe, okazują się wartością w dążeniu kulturowym każ-
dego społeczeństwa, państwa i narodu. To spotkanie pomysłów utopijnych z realną 
potrzebą instytucjonalizacji wiedzy, wychowania i projektów pedagogicznych łączy 
refleksję Świętochowskiego – zapisaną na łamach Utopii z jego własnym progra-
mem kulturowym – obecnym na łamach „Kultury Polskiej” i „Humanisty Pol-
skiego” i co więcej – z realizacją tych projektów (posądzanych przez wielu o uto-
pijność) w ciągu kilkudziesięciu lat w Gołotczyźnie, kiedy podnosi poziom edukacji 
w zakładanej przez siebie szkole, kiedy daje publiczne wykłady i odczyty, z których 
honoraria przeznacza na jej budowę, gdy kształci umysły, wreszcie – kiedy zapisu-
jąc majątek Marii Świętochowskiej, wie, że przeznaczeniem jest szkoła „Bratne”. 
Ten pedagogiczny projekt kulturowego rozwoju, podnoszący standardy edukacji 
i zabezpieczający dzieci (i młodzież) przed niedbałością rodziców, postulujący prze-
niesienie wzorców wychowania z instytucji publicznych na teren prywatny, który 
wymaga intelektualnego kultywowania, odnosi się do zapewnienia przyszłości mło-
dzieży, która go będzie współtworzyć. Dlatego też w tym kontekście oczywiste 
wydają się ostatnie zdania Utopii: 

W innych warunkach musi się znaleźć inny człowiek. Nie dość stworzyć nową formę 
społeczną, trzeba ją napełnić nowym materiałem ludzkim. Forma ta powinna być jego 
funkcją, albo też – że tak rzeknę – jego własną, do niego przyrośniętą skorupą. (330)

Świętochowski dlatego też wydziela w swym studium zasadnicze rysy utopizmu 
nowoczesnego: indywidualistyczny; pedagogiczny; związany z małżeństwem – jako 
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związkiem czasowym i wolnym; związany z przetworzeniem państwa politycznego 
w państwo gospodarcze; dotyczący odpaństwowienia religii, która starała się zbu-
rzyć lub przetworzyć instytucje własności, władzy, szkoły i rodziny. Przekonany 
jest, że działania utopistów okazywały się często formą wypełniania własnych pro-
jektów i planów – „tkanką pozornej rzeczywistości” (340):

Nie możemy wyobrazić sobie świata jutrzejszego inaczej, jak złożony z pierwiastków, 
pożyczonych od społeczeństwa dzisiejszego. Jakkolwiek śmiała byłaby nasza imagi-
nacja, może ona tylko skupiać, wyliczać, kombinować dla przedstawienia w mniej 
lub więcej spójnym modelu przyszłego układu form, które wydają nam się do niego 
dopasowane, lecz które widzimy już koło siebie przynajmniej w stanie zalążkowym 
lub które wskrzeszamy z cywilizacji umarłych. (341)

Dlatego też, parafrazując Tarbouriecha z jego Miasta	przyszłości, pyta o status 
człowieka w zmieniającej się perspektywie kulturowej, która ma na celu zmianę 
obecnego stanu rzeczywistości, pyta o możliwości rozwoju i uwikłanie w rzeczy-
wistość, a nadto – o formy odzwierciedlające matrycę rzeczywistości kulturowej. 
Skoro też marzenie określone zostaje metaforycznie przez Świętochowskiego jako 
„koronka” (342), której tworzywo stanowią realne nici rzeczywistości, wydaje się, 
że status utopijnego projektu, mimo realnych podstaw, zawsze jest w efekcie wypad-
kową niewiadomą i nietrwałą: 

Chociaż materiał do utopii czerpiemy z rzeczywistości, to jednakże możemy nada-
wać mu formy odmienne od tych, w których zawiera się teraźniejszość. A to przek-
ształcanie życia stanowi wyjście z kategorii historycznych, o których mówi Vande-
rvelde. (341)

Ale ważną konstatacją okazuje się ta, że w ciągu historycznego biegu dziejów 
daje się zauważyć ścieranie, nakładanie się utopijnych projektów i życia oraz niwe-
lowanie granic między nimi. Przekładalność potrzeb, pojęć, zjawisk, matryc badaw-
czych, zasadnych w określonych dziedzinach wiedzy, wynika jednak z procesu 
ewolucji myśli, a nie jest domeną rewolucyjnej zmiany. Utopijna perspektywa zaś 
napędzająca ruch myśli i postęp, ale też – będąca realizacją marzenia jako czysto 
ludzkiego doświadczania nieprzeniknionej i zawsze wyobrażeniowej rzeczywistości 
– wyzwala w ludzkości ów niezbywalny pierwiastek humanizujący, który decyduje 
o niezwykłości i odrębności jako wyróżnikach człowieka myślącego:

W socjologii zapanował ten sam ewolucjonizm, w którym odrodziła się biologia, 
a epokowa teoria Marksa o niczym bardziej nas nie przekonała, niż o tym, że ustroje 
społeczne podlegają również prawom rozwoju, że nie można ich z dnia na dzień two-
rzyć, lecz one same muszą się przetwarzać, że przeto wszelkie ich zmiany winny się 
liczyć z obecnym ich stanem i nie zrywać z nim historycznej spójni. […] Zarówno 
ta rzeczywistość, która nas otacza, jak ta, która przebija się przez mgły bliskiej 
przyszłości, jest tak szpetna, że duchy wrażliwe długo jeszcze uciekać będą od niej 
w krainę urojeń. Nie zginie ten rodzaj utopii, która nie chce przyciąć sobie skrzydeł 
i zmniejszyć ich sięgu, ażeby móc bujać w chmurach. Nie zginie rodzaj człowieka, 
który ciągle wytęża wzrok do najdalszych momentów czasu, chociaż dostrzega tylko 
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własne złudzenia. W tej czy innej postaci, mniej lub więcej ulegająca sile ciążenia 
do ziemi, utopia, jako marzenie o przyszłym szczęściu ludzkości jest jednym z naj-
piękniejszych i najbardziej uszlachetniających tworów ducha człowieka. […] Ona 
jest matką wszystkich reform, wszystkich udoskonalonych przemian w rozwoju spół-
życia. (343–344)

Ważny wydaje się w tym kontekście rozpoznań Świętochowskiego sąd Jerzego 
Szackiego, który w Spotkaniach	z	utopią pisze o wariantywności uobecniania się 
tego pojęcia, owego „marzenia, które stało się systemem”:

nie ma takich poglądów, które byłyby utopijne same w sobie, niezależnie od tego, 
w jakich warunkach są głoszone. Z drugiej strony wszelka głębsza zmiana społecz-
nej sytuacji pociąga za sobą zmierzch dawnych utopii lub nawet przekształcenie się 
ich w konserwatywne i reformistyczne ideologie30.

Powołując się finalnie na Sombarta, Świętochowski dopełni swój wywód pers-
pektywą współczesnej kondycji epoki, która jak żadna inna „nie oglądała tak zupeł-
nego przewrócenia wszelkich form bytu, jak nasza” (345). Rozpad wszelkich form 
bytu – dziedzin kultury, sztuki, gospodarstwa, polityki, religii, które – wedle Świę-
tochowskiego – znajdują się w stanie fermentacji, potwierdza tylko konieczność 
reformy myśli i twórczego projektowania obecności wspólnego dialogu integrują-
cego. Ma on za cel ukształtowanie nowych modeli edukacji przez uświadamianie 
i ciągłe stwarzanie perspektyw doświadczenia nowoczesnego, postępowego i kumula-
tywnie weryfikującego dotychczasowe formy i struktury budujące rzeczywistość:

Co do mnie, wierzę niewzruszenie, że wszystkie nazwy, pod którymi toczą się obecne 
procesy i starcia: arystokracji, demokracji, burżuazji, proletariatu są tylko znakami 
czasu i hasłami stron, uczestniczących w walce teraźniejszości, że żaden gatunek 
ludzki nie zdobędzie panowania nad innymi, że żadna masa nie będzie rozkazywała 
jednostce, że ograniczonym przez współrządców królem świata będzie każdy czło-
wiek. Wówczas nastąpi złoty wiek, przepowiadany przez Owidiusza, kiedy „ludzie 
żyć będą bez praw, bez sądów, bez kar, sami z siebie czyniąc to, co dobre i sprawied-
liwe.” Ale to już nie należy do historii, którą ta praca się zajmuje. O czymkolwiek 
przyszłość marzyć będzie i czegokolwiek dokona, ta historia już dziś roztacza przed 
nami długi ciąg pięknych obrazów, w których wyraziły się najidealniejsze pragnie-
nia i dążenia ludzkości. (346–347)

Świętochowski, który twórczą i konieczną rolę w projektowaniu działalności 
przyznaje utopii, z tym przeświadczeniem realizuje własne postulaty i rozpoznania 
zapisane w felietonistyce „Kultury Polskiej” i „Humanisty Polskiego”, wygłaszane 
podczas odczytów w TKP, w praktyce. Dzieje się tak, kiedy na dobre przenosi się 
z Warszawy do Gołotczyzny. Chcę jeszcze tylko zwrócić uwagę na jeden ważny ele-
ment jego refleksji z Utopii. Wcześniej przywoływany przeze mnie przykład sztuki 
użytkowej Morrisa okazuje się ważny dla Świętochowskiego z tego względu, że 

30 J. Szacki, Spotkania	z	utopią, Warszawa 2000, s. 45. 
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sam przecież będzie oczywiście bliski podobnym realizacjom w założonej dla chłop-
ców szkole rolniczej w Gołotczyźnie, która położy nacisk na praktyczność i wytwór-
czość, tak jak rolnicza szkoła żeńska prowadzona przez Aleksandrę Bąkowską – na 
rękodzielnictwo czy hafciarstwo. 

Warto także spojrzeć na ideał wychowania, zrealizowany przez niego w ogrodach 
Gołotczyzny, którą chyba bez nadużycia można nazwać swoistą dwudziestowieczną 
Akademią Platońską31. Ideał ten, jakkolwiek intencjonalnie wynikający z różnych 
systemów wychowawczych, przecież zbieżny z ideałem Janusza Korczaka32, co 
więcej – projektami pedagogicznymi Lwa Tołstoja33 (tak krytycznie ocenianego 
przez samego Świętochowskiego), nie jest utopijnym projektem, którego nie da się 
wykonać. Ten projekt (do którego namówiła go Aleksandra Bąkowska, zakładająca 
wcześniej szkoły dla dziewcząt) jest realizowany, kultywowany i przynosi wymierne 
efekty. Co więcej – przecież funkcjonuje do dziś w postaci istniejącej szkoły ponad-
gimnazjalnej o profilu rolniczym, w której kształci się młodzież. 

Ale powyższe przywołanie Tołstoja jest ważne nie tylko z tego względu, że jest 
on autorem ważnych prac z dziedziny wychowania i rozwoju pedagogicznego, ujaw-
niających zmianę paradygmatu nauk w perspektywie szeroko pojętego przeformu-
łowywania profilu nauk o duchu w XIX. To przywołanie ma przede wszystkim na 
celu ujawnienie bliskości myślenia o modelach wychowania i wykształcenia z myśle-
niem redaktora kulturotwórczych pism. Tołstoj, wskazując na różnice w pojęciu 
„kultury” i „cywilizacji” (powołując się na kontekst anglosaski i niemiecki), w tek-
ście Wychowanie	a	wykształcenie zwraca uwagę na profil wychowania, nauczania 
i kształcenia. Powołując się na typologię i klasyfikację tradycji niemieckiej, pisze: 

31 Tym bardziej, że sam Adam Szymański w Adresie	wysłanym	 z	Krakowa	 do	Aleksandra	
Świętochowskiego	z	powodu	40lecia	jego	pracy	obywatelskiej w 1908 roku pisał o tym, że Poseł 
Prawdy stworzył w czasie cenzury swoistą Akademię na wzór starożytnych mędrców. Zob. A. Szy-
mański, Adres	wysłany	z	Krakowa	do	Aleksandra	Świętochowskiego	z	powodu	40lecia	jego	pracy	
obywatelskiej, Kraków 1908, s. 3. 

32 O ideale wychowania Korczaka pisze obszernie Stefan Wołoszyn. Zob. tenże, Korczak, 
Warszawa 1982, szczeg. rozdz. Reformator	wychowania, s. 95–128. Korczak wielokrotnie postu-
lował prawo dziecka jako pełnoprawnego członka struktury rodzinnej, szkolnej, narodowej do 
wolności i relacji. Zob. J. Korczak, Prawo	dziecka	do	szacunku [w:] tenże, Wybór	pism, wyboru 
dokonał i wstępem opatrzył I. Newerly, Warszawa 1957–1958, t. 3, s. 395–423; J. Korczak, Dziecko	
salonu (pierwodruk książkowy: 1906), dz. cyt. 

33 Najlepiej uwyraźnione są w pracy: L. Tołstoj, Kto	u	kogo	ma	się	uczyć	pisać:	dzieci	chłop
skie	u	nas,	czy	my	u	dzieci	chłopskich	[w:] tegoż, Pisma	pedagogiczne, tłum. tekstów z jęz. rosyj-
skiego L. i S. Wołoszynowie, wstępem opatrzył M. Szulkin, komentarz i oprac. S. Wołoszyn, 
Wrocław 1963, s. 316–341. 

Ważną pracą – szczególnie wartą przywołania w kontekście projektów Świętochowskiego – jest 
O	oświacie	ludowej Tołstoja z 1874 roku. Zob. L. Tołstoj, O	oświacie	ludowej	[List	do	J.M.	Szati
łowa] [w:] tegoż, Pisma	pedagogiczne, dz. cyt, s. 347–413. Warto dopowiedzieć, że Tołstoj już 
w 1862 roku po raz pierwszy taki sam tytuł nadaje swemu tekstowi. W tekście z 1874 roku przy-
tacza on dowody wpływające na rozwój oświaty i grupuje w cztery działy: religijny, filozoficzny, 
oparty na doświadczeniu, historyczny. Zob. L. Tołstoj, O	oświacie	ludowej [w:] tegoż, Pisma peda
gogiczne, dz. cyt., s. 13–37. 
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W Niemczech istnieje wyraźny podział pojęć – Erziehung (wychowanie) i Unterricht 
(nauczanie). Uznano, że wychowanie zawiera w sobie nauczanie, że nauczanie jest 
jednym z głównych środków wychowania, że każde nauczanie zawiera w sobie ele-
ment wychowawczy (erziehliches	Element). Pojęcie zaś kształcenia (Bildung) plącze 
się albo z wychowaniem, albo z nauczaniem34.

Rozpoznając fenomen popularności Tołstoja, podkreślając wyrazistość i siłę oddzia-
ływania między nowoczesnymi kierunkami etycznymi tołstoizmu, nazywając jego 
twórcę „mesjaszem teraźniejszości”35, Świętochowski zastanawia się nad mądrością 
i oryginalnością jego nauki. Wykazuje, że tych pierwiastków jest ona pozbawiona. 
Bliska jest bowiem regule socynianizmu polskiego (głównie chodzi o zakaz sprze-
ciwiania się złem złu). Widzi w nim z jednej strony pokład humanizmu i wyrazisty 
humanistyczny profil myśli, z drugiej zaś w strategii Tołstoja36 – wyrzekającego się 
wszelkich dóbr doczesnych – dostrzega rodzaj niedorzeczności. Wedle autora Toł
stoja	i	tołstoizmu, sam autor Anny Kareniny, by przykład ewangeliczny (ten zapro-
jektowany i zrealizowany w tekście literackim) wcielić w życie (i by nie dać dowodu 
sprzeczności), oddał rodzinie ogromny majątek, ale korzysta z jej gościnności:

Tołstoizm tedy starą, zardzewiałą, muzealną bronią walczy o cenne dobro ludzkości. 
Gdy on ciągle przytacza zdania i maksymy, które przed dwoma tysiącami lat były 
wielką mądrością, gdy anihilującą pochodnią chciałby podpalić i zniszczyć wszyst-
kie przybytki cywilizacji i zwrócić ją do stanu niemal przedhistorycznego, gdy poza 
prostą robotą i życiem chłopa nie uznaje niczego godnym zachowania, ma w swych 
psalmach zagłady tony fanatyka i barbarzyńcy. Ale ma również tony wspaniałego 
humanizmu. […] Jest to przy doskonałej diagnozie najzwyklejsze znachorstwo, które 
czasem istotnie sprawia cuda, chociaż nie swoimi receptami, lecz sugestią, które jed-
nakże nigdy nie wyjdzie swym powodzeniem poza koło prostaków. […] Przed tym 
nadzwyczajnym człowiekiem stanęła bardzo trudna zagadka urządzenia własnego 
życia, którą on musiał rozwiązać nie według praktycznej możliwości, ale według 
teoretycznej formuły37.

Zrekonstruowana w tym rozdziale refleksja Świętochowskiego nad powinnoś-
ciami kultury i możliwościami jej realizacji była dla samego jej autora długofalo-
wym przedsięwzięciem i zadaniem całościowym. Do idei, które wygłaszał jesz-
cze w ramach TKP, które zapisywał w swych felietonach, powracał często później 
i dokonywał podsumowań mających nie tyle rewizyjny, ile raczej potwierdzający ich 
zasadność i konieczność, charakter. Tak na przykład po latach, wspominając swego 
przyjaciela Sienkiewicza, przywoła Świętochowski swoją działalność w ramach TKP 

34 L. Tołstoj, Wychowanie	a	wykształcenie,	[w:] tegoż, Pisma	pedagogiczne, dz. cyt., s. 224–225. 
35 Poseł Prawdy [A. Świętochowski],	Tołstoj	 i	 tołstoizm, Lv, „Prawda” 1904, nr 43. Cyt. za: 

WPK, 463. 
36 Warto dodać, że powołuje się na niezbyt przekonującą biografię D. Mereżkowskiego w pols-

kim przekładzie Leon	Tołstoj	i	Dostojewski	jako	ludzie.
37 Tołstoj	i	tołstoizm, dz. cyt., s. 464. Pisze tu także: „Pomimo bluzy, grubych butów i prostego 

umeblowania pokoju żyję bardzo dostatnio i wytwornie, wzmacniając się rozmaitymi sportami, do 
których zaliczyć można również trochę pracy fizycznej.” (465).
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i innych stowarzyszeniach, kiedy kultywował pracę na rzecz najbardziej zacofanych, 
kiedy prowincję chciał uczynić światłą, a przede wszystkim nauczyć chłopa myśleć 
w kategoriach potrzeb kulturalnych, by stał się prawowitym i świadomym człon-
kiem budowania gmachu narodowego. Przypomni w tym miejscu, że to dopiero 
Kościuszko chłopa polskiego uczynił obywatelem i patriotą:

Gdy wraz z innymi pełniącymi tajemną służbę szerzenia oświaty śród ludu, zakłada-
łem po wsiach biblioteczki [Świętochowski wspomina tu swoją działalność oświa-
tową w latach 1901–1917 w Towarzystwie Kultury Polskiej, Stowarzyszeniu Sze-
rzenia Oświaty „Światło” (Lublin), Towarzystwie Krzewienia Oświaty w Łodzi oraz 
w tajnym Stowarzyszeniu Oświata Ludowa – dop. mój – D.M.O.], chłopi nie czy-
tali żadnej książki z takich [powinno być: takim – dop. mój – D.M.O.] zachwytem, 
jak powieści Sienkiewicza. Był to objaw dziwny, przeczący, zdawało się, logicznym 
przewidywaniom, że oni tak skwapliwe pochłaniali jego utwory, w których o nich 
nie było wcale mowy, a odsuwali te, które – jak np. Prusa lub Dygasińskiego – były 
wyłącznie im poświęcone. Przyczyna niewątpliwie w pragnieniu ludu wyjścia myślą 
ze swego szarego i ubogiego życia, a przeniesienia się w barwną i bogatą sferę fan-
tazji, ale także w mocnym tętnie patriotycznym bohaterów Sienkiewicza38.

W Społeczeństwie	chłopskim	w	odbiciu na łamach „Gazety Warszawskiej” w 1924 
roku, wskazuje, że żaden naród „żyjący w warunkach i formach wytworzonych przez 
długą przeszłość, nie może nawet zwekslować się na torze swego rozwoju i podążyć 
w innym kierunku”39. Życie społeczne, zdaniem Świętochowskiego, jest wytworem 
pragnienia i powinności. Nie jest „fabrykatem”, który można beznamiętnie wykorzy-
stywać, ale jest „organizmem”, który należy kształcić, pielęgnować i wzmacniać:

Chłop nasz jest mądry, nie chce pozostać skamieniałością niższego poziomu kultury, 
lecz prze się do jej wierzchołków. Pragnie być oświeconym człowiekiem, pełnopraw-
nym obywatelem, szczerym Polakiem, a nie zabytkiem muzealnym, poruszającym 
się jedynie dla zadowolenia potrzeb mizernej egzystencji i nabierającym fantazji po 
spiciu się w karczmie demagogii, trzymającej przez szykującego Żyda lub żydows-
kiego Maćka40.

Także przemówienie Świętochowskiego w Resursie Kupieckiej (zamieszczone 
w Księdze	pamiątkowej	b.	wychowańców…) ujawnia ścisłe wyprofilowanie i cha-
rakter narodowej kultury oraz formy go urzeczywistniające. Podkreśla tu zasługi 
Szkoły Głównej w kształtowaniu świadomej konieczności rozwoju kulturalnego: 

Wielowiekowa nasza kultura domaga się na tym odłamie ziemi polskiej takiego przy-
bytku nauki; ale gdyby nawet jej głos nie był dość wyraźny i zrozumiały, to sam 
dowód, czym się stała Szkoła Główna, tak młoda wiekiem i uboga środkami, a tak 

38 A. Świętochowski, O	Sienkiewiczu, Lv, „Gazeta Warszawska” 1924, nr 294. Cyt. za: WPK, 
220–221.

39 A. Świętochowski, Społeczeństwo	chłopskie	w	odbiciu, „Gazeta Warszawska” 1924, nr 261, 
s. 613–614.

40 Tamże, s. 615. 
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potężna swym wpływem, wystarczyłyby dla obudzenia i podtrzymania w społe-
czeństwie tej nieprzepartej, nieustraszonej i niezawodnej dążności. […] Życie zawsze 
znajdzie dostateczną siłę i odpowiednie formy do urzeczywistnienia każdej koniecz-
ności, a jest ono tak pomysłowe i nieodgadnione, że nie możemy powiedzieć, jaką 
drogą ono tę konieczność wprowadzi41.

Stanisław Fita, pisząc o przewadze publicystyki nad literaturą w dorobku Świę-
tochowskiego, jednego z ostatnich warszawskich filomatów i rozpoznając wielo-
kształtność jego działalności, zauważa:

Niezwykle rozległą, choć w wielu wypadkach kontrowersyjną, twórczość publicys-
tyczną i pisarską uprawia przez cały niemal okres międzywojenny Aleksander Świę-
tochowski, zajmujący stanowisko wobec wszystkich najważniejszych spraw ówcze-
snego życia polskiego. Kontynuuje on jednocześnie swoje dzieło „pracy u podstaw”, 
rozpoczęte jeszcze przed pierwszą wojną światową w Gołotczyźnie koło Ciechanowa. 
[…] Gdy zaś po okresie kryzysu gospodarczego zapanowały na wsi głód i nędza, 
powołuje tu „komitet ratowniczy” i sam wspomaga jego fundusz własnymi oszczęd-
nościami. Do końca życia autor napisanej właśnie tutaj Historii	chłopów	polskich jest 
aktywnie obecny pośród ludu wiejskiego Gołotczyzny i okolic42.

Dlatego też tak cenne są zapiski pamiętnikarskie Janiny Bemówny z czasu jej 
pobytu w Gołotczyźnie, ujawniające charakter działalności Świętochowskiego, do 
których przyjdzie się jeszcze odwołać. W rękopisie jej pamiętnika czytamy:

Kiedy indziej znów spędziłam parę tygodni u Świętochowskiego, który w czasie lata 
tam przebywał, a potem nawet mieszkał stale w znajdującej się o kilka kroków od 
szkoły gołockiej tak zwanej Krzewni, zaczątku szkoły gołockiej, starając się swoją 
pracą i doświadczeniem doprowadzić do realizacji ten wspólny z p. Bąkowską plan. 
Nieraz też odbywały się w Gołotczyźnie posiedzenia Komitetu Opiekuńczego. Dzięki 
osobistym staraniom Świętochowskiego – w Gołotczyźnie otworzono przystanek 
kolejowy, agencję pocztową i posterunek policji43.

Ten charakter działalności potwierdza także sposób realizowania projektów 
i współtworzenia gmachu narodowego kultury polskiej przez Świętochowskiego, 
działania na rzecz humanizującej myśli oświecania i propagowania idei wspólnoto-
wego zaufania, wzajemnej korzyści, pomocy najsłabszym w celu unowocześnienia 
codzienności i koniecznej szybszej komunikacji. By oświecać i podnosić na coraz 
wyższy poziom. By w konsekwencji myśl, o której przecież w swych rozważaniach 
na temat istoty kultury i powinności inteligenta pisał, określała tożsamość każdego 

41 Cyt. za: S. Fita, Pokolenie…, dz. cyt., s. 159.
42 Zob. także: J. Bemówna, Migawki życiowe, Archiwum PAN, sygn. 19; list Świętochowskiego 

do Bemówny (z 27 II 1933); T.L. Młynarski, Wspomnienie	o	Aleksandrze	Świętochowskim, „Pięć 
Rzek” 1958, nr 2; M. Warneńska, Śladem	romantycznego	pozytywisty [w:] tejże, Mazowieckie	ścieżki	
pisarzy, Warszawa 1966, s. 128–141; B. Petrozolin-Skowrońska,	Listy	A.	Świętochowskiego	w	spra
wie	szkół	rolniczych	w	Gołotczyźnie, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1971, nr 2, s. 232–242. 

43 Pamiętnik Janiny Bem, cz. I, Archiwum PAN, dz. cyt., s. 76. Numeracja pochodzi od Autorki 
pamiętnika.
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członka narodu. By poprzez unaoczniającą myśl, często wyłożoną w obrazowej 
formie, mogła współtworzyć się uświadomiona formacja społeczna, uświadomiona 
ludowa wspólnota, której losy przecież będą określały status narodu. 

Refleksja nad zmieniającymi się prawidłami rzeczywistości dokonana w zapisa-
nym projekcie, zrealizowanym na łamach czasopism o kulturowym profilu, a także 
poprzez działalność oświatową w TKP, a potem w Gołotczyźnie, zderzona z zapisem 
projektu jako utopijnego wzorca kulturowego (przypadek Utopii	w	rozwoju	histo
rycznym), ujawniającego właśnie utopijność przedsięwzięć, działań i realizacji na 
przestrzeni dziejów (choć jest ona koniecznością myślącego człowieka), przynosi 
ciekawy wniosek. Dotyczy on Świętochowskiego jako utopisty malgre	tout. Histo-
ryk idei, jakim się okazuje w obszernym swym studium z 1910 roku, świadomy 
jest iluzoryczności różnorodnych przedsięwzięć, możliwości niepowodzenia, braku 
pewności w przeprowadzeniu reformy edukacji, trudności w pozyskaniu współ-
pracowników do budowy gmachu oświatowego na prowincji. Jednak swój projekt 
„edukacyjny” – mający na celu uświadomienie chłopów, polepszenie ich warun-
ków życia, kooperatywistyczne przedsięwzięcia rolne, następnie wejścia w życie 
jego idei szkoły rolniczej (którą zaszczepia mu Bąkowska) mozolnie tworzy i widzi 
jego rezultaty. Widzi, że inteligencka działalność kulturowa, wynikła z utopijnego 
marzenia o doskonaleniu ludzkiej myśli, przyczynia się do wpojenia w życie róż-
norodnych projektów, które z formy idei i planu przechodzą w działanie oraz urze-
czywistniają jego marzenia. Przeciwny utopistom – pozostaje wierny samej idei 
utopii, czyli przekraczaniu ograniczeń. 



Rozdział IV
Aforystyczna wędrówka myśli.

Faktura śladu





gdybyśmy	wszystko	 poznali,	 gdyby	 z	wszechświata	 opadły	wszystkie	 zasłony	 i	 on	
stanął	przed	nami	w	całej	przejrzystości,	może	wówczas	w	jego	naturze	dostrzeg
libyśmy	 tyle	 uroku,	 tyle	 piękności,	 że	 poezja	 nie	 potrzebowałaby	 swych	 utworów	
przystrajać	 szatami	 zmyśleń,	 bo	 daleko	 wspanialszą	 dla	 nich	 ozdobę	 znalazłaby	
w prawdach. 

Aleksander Świętochowski, Poeta	jako	człowiek	pierwotny

W niniejszym rozdziale, podsumowującym wszelkie dotychczasowe rozważa-
nia o poszukiwaniach formy Świętochowskiego i poddaniu refleksji kulturowych 
mechanizmów działania formy, interesuje mnie efekt myślowej wędrówki autora 
Herezji	i	paradoksów oraz konsekwencje, jakie ona przynosi. Przywołane w tytule 
odniesienie do Giambattisty Vica nie jest bezzasadne. Powołując się na sąd Michała 
Głowińskiego z tekstu Leśmian,	czyli	poeta	jako	człowiek	pierwotny, należy przy-
pomnieć, że skrystalizowany kształt koncepcji poety jako człowieka pierwotnego 
nadał jej właśnie w XVIII wieku Giambattista Vico w swej Nauce	Nowej1. W części 
Metafizyka	poetycka swego dzieła Vico pisze, że poezja płynie ze zdolności wrodzo-
nej, którą obdarzyła ją natura2. Przypominając czasy starożytnej Grecji, wskazuje na 
etymologiczny grecki źródłosłów słowa „poeta”, który oznaczał „twórcę”3. Człowiek 
jemu współczesny (osiemnastowieczny) nie umie przeniknąć wyobraźni ludzi pier-
wotnych nie ze względu na ich umysłowość abstrakcyjną czy wysubtelnioną, udu-

1 Zob. M. Głowiński, Leśmian,	czyli	poeta	jako	człowiek	pierwotny [w:] tegoż, Zaświat	przeds
tawiony.	Szkice	o	poezji	Bolesława	Leśmiana, Kraków 1998, s. 13–46. Warto dodać, że zestawienia 
Leśmiana i Świętochowskiego (w kontekście modernistycznej teorii muzyczności, tańca, pierwot-
ności i rytmu) dokonał A. Zawadzki, Metafora	tańca	w	poezji	modernistycznej, „Pamiętnik Literacki” 
1998, z. 3, s. 42. 

2 Por. G. Vico, Nauka Nowa, przeł. T. Jakubowicz, oprac. i wstępem poprzedził S. Krzemień-Ojak, 
Warszawa 1996, s. 167. 

3 Tamże, s. 168. 

1. Dlaczego Świętochowski nie był poetą? 
– dylematy „nauki nowej”
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chowioną, ale dlatego, że umysłowość ta była pogrążona w zmysłach, „zepchnięta 
na samo dno materii”4. Vico wyraźnie podkreśla, że:

Mądrość poetycka miała więc od początku charakter poezji metafizycznej, polegającej 
na kontemplowaniu Boga w atrybucie jego opatrzności. Poetami-teologami, tj. mędr-
cami, zwano tych, którzy rozumieli mowę bogów wyrażoną w auspicjach Jowisza. 
Słusznie nosili oni miano divini, co znaczy „wieszczbiarze”, od divinari, co ściśle 
znaczy „wieszczyć”, „przepowiadać”5.

To właśnie Vico – zdaniem Głowińskiego – zwraca uwagę, że poetyckość była dla 
ludzi pierwotnych sposobem istnienia w ogóle6. Badacz pisze:

Wszystko, o czym mówili, wszystko, co wypowiadali, stanowiło poezję, albowiem 
była ona jedyną formą rozumowania i poznawania świata, kiedy wzory myślenia 
logicznego jeszcze nie istniały, a człowiek nie był jeszcze zdolny do abstrahowania. 
„Mądrość poetycka” nie była więc sztuką w dzisiejszym sensie, stanowiła wiedzę, 
filozofię. Dlatego Vico mówi o poetyckiej logice, poetyckiej metafizyce, moralności, 
polityce, fizyce itd. Mądrość była baśnią, którą żywiołowo tworzył człowiek w trak-
cie postrzegania świata – i traktował ją jako jedyną prawdę. W baśni tej pierwiastki 
wiedzy łączyły się bezustannie z tworami wyobraźni i bezpośrednio wyrażanymi 
emocjami; obraz świata, jaki tworzył sobie człowiek pierwotny, powstawał zdaniem 
Vico pod silnym działaniem uczucia7.

Zdiagnozowanie przez badacza także Herderowskiej koncepcji8 ujawniającej 
zależność pierwotnego języka poetyckiego od czasów, w których powstaje (w okre-
sie panowania prozy, racjonalistycznego sposobu wyrażania), skłania do ciekawej 
konstatacji. Skoro język w czasie dominacji realizmu i wszechobecnej prozy nie 
pozwala na działanie poecie, a owo działanie stanowi istotę poezji9, to niewykorzy-
stanie potencjału poezji – może się okazać słuszną i przemyślaną strategią samego 
Świętochowskiego, by tego sposobu twórczości literackiej nie sprawdzać w prak-
tyce. Słowo poety – jak pokazuje Herder i czego świadomy jest Świętochowski – 
ma moc sprawczą. W epoce szumu informacyjnego, różnych języków obrazowa-
nia i wyrażania rzeczywistości oraz dominacji często skrajnych dyskursów opisu 
doświadczenia, sięgnięcie po poezję – byłoby środkiem terapeutycznym, ale nie 
pozwoliłoby na pełne działanie, pełną ekspresję podmiotu (podmiotu utożsamia-
nego często z samym poetą). 

Warto też dodać, że obok Herderowskiej koncepcji przywołanej przez Głowińs-
kiego – Friedrich von Schlegel w Rozmowie	 o	 poezji zwracał również uwagę na 

4 Tamże, s. 170. 
5 Tamże, s. 172. 
6 M. Głowiński,	Leśmian,	czyli	poeta	jako	człowiek	pierwotny, dz. cyt., s. 16. 
7 Tamże, s. 16. 
8 Badacz powołuje się na prace Herdera: Über	die	neuere	deutsche	Literatur.	Erste	Sammlung	

von	Fragmenten (z lat 1767–1768), Abhandlung	über	den	Ursprung	der	Sprache (1770). 
9 Tę właśnie Herderowską perspektywę przywołuje Głowiński, Leśmian,	czyli	poeta	jako	czło

wiek pierwotny, dz. cyt., s. 19. 
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ów niezbywalny element „pierwotności” poetyckiej, która określa tożsamość poety 
i człowieka:

Rozum jest jeden i ten sam we wszystkich ludziach, podobnie jednak jak każdy czło-
wiek ma własną naturę i własną miłość, tak i każdy nosi w sobie własną poezję. Musi 
ona i powinna w nim przetrwać, jeśli on pozostaje sobą, jeśli było w nim cokolwiek 
pierwotnego10.

Edward Boniecki w swej inspirującej książce Archaiczny	 świat	 Bolesława	
Leśmiana wskazuje – w myśl rozważań Leśmiana – na ówczesną i współczesną 
(nieustanną) obecność człowieka pierwotnego, którego nie należy kojarzyć z okreś-
leniem wartościującym negatywnie, łącząc z prymitywizmem (jako negatywnym 
synonimem pierwotności). Światopogląd antropomorficzny człowieka pierwotnego 
(wedle Leśmiana) jest najpierwotniejszym:

Nie ma nic wspólnego z człowiekiem dzikim lub zdziczałym. Odznacza się większym 
stopniem uduchowienia i uzdolnień metafizycznych. To twórca, tak jak przedstawiał 
go Leśmian w eseju Znaczenie	pośrednictwa	w	metafizyce	życia	zbiorowego (1910). 
Myśli jednostki twórczej są niewspółczesne, na pozór opóźnione i nieruchome, obce 
wobec dnia dzisiejszego. Lecz to ona właśnie ową rzeczywistość współczesną, mija-
jącą w ograniczonym czasie i w określonej przestrzeni, wprowadza w czas rozsze-
rzony i w przestrzeń zolbrzymioną. Przenosi ją z dziedziny naturae naturantis do 
dziedziny naturae naturatae11.

Należy również podkreślić, że różnica między romantycznym poetą a poetą 
modernistycznym wynika z różnicy intencjonalności i utożsamienia dzieła twórcy 
z jego odbiorcą. Bo przecież, kiedy Mickiewicz pisze swe ballady, wynikające 
z przeświadczenia o integracji z ludowością, próbuje potraktować synonimicznie 
własne dzieło i jego autora. Leśmian w swoich balladach dziadowskich czy klech-
dach, poszukując pierwotności w języku, jest już podejrzliwy i ma świadomość niep-
rzekładalności twórcy z dziełem.

Na szesnaście lat przed Poetą	 jako	człowiekiem	pierwotnym (1896), który sta-
nie się wręcz apoteozą poezji Konopnickiej12, Świętochowski krytycznie napisze 
o wierszach autorki Myśli, w którym to tomiku – zdaniem krytyka – jest zawarte 
jej credo poetyckie:

Na nieszczęście jednak w większej części tych  m y ś l i  nie ma żadnych, a przynaj-
mniej głębszych, myśli. Są nawet zwrotki przypominające mi rozumowanie pewnego 
trzyletniego chłopczyka, który dowodził, że „uczy się, bo ma cholewy13.

10 [Karl Wilhelm] Friedrich von Schlegel, Rozmowa	o	poezji	[w:] Pisma	teoretyczne	niemieckich	
romantyków, wybrał i oprac. T. Namowicz, Wrocław 2000, s. 119. 

11 E. Boniecki, Archaiczny	świat	Bolesława	Leśmiana.	Studium	historycznoliterackie, Gdańsk 
2008, s. 75. Autor zwraca uwagę na to, że w twórczości ludowej pociągała Leśmiana jej nowoczes-
ność (s. 52). Jest to istotny wniosek dla rozważań o kondycji cogito modernistycznego, które jest 
doświadczone sytuacją rozbicia. 

12 Druk w „Tygodniku Ilustrowanym”, 1880, t. 10, s. 66, 178. 
13 O. Remus [A. Świętochowski],	Pamiętnik, „Nowiny” 1880, nr 266. Cyt. za: WPK, 249.
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Zarzut przeciwko swoistej filozofii Konopnickiej, oczywiście spowodowany komplet-
nym niezrozumieniem, wynika z przecenienia formy „poetycznego nurtu” i postawie nia 
jej wyżej nad myślą (co wydaje się rozstrzyga – zdaniem Świętochowskiego – o ułom-
ności jej liryków). Jednak już w 1883 roku14 przyznaje talentowi poetyckiemu Konop-
nickiej wartość pozytywnej niespodzianki. Dobitnie stwierdza specyficzną wartość 
„rozumującą” poezji – spod znaku Apollina, nie Minerwy. Prymat uczucia nad rozu-
mem – zdaje się przemawiać na korzyść Konopnickiej, która później zaliczona zostaje 
przez Świętochowskiego do pierwotnych poetów jako dobrych przykładów owego ani-
mizmu poetyckiego. Pierwotna siła uczucia, doskonałość formy (zapisu, wersyfikacji, 
stylu), ale nie formy myśli – okazują się fundamentalnym spostrzeżeniem krytyka. 
Apolliński wzór poetyckości, skonfrontowany z filozoficznym namysłem Minerwy 
i ustawiony wobec niego opozycyjnie, ujawnia „mistrzostwo formy” (WPK, 255):

jakikolwiek kierunek przybierze uczucie, zawsze pozostanie uczuciem. Z tego też 
źródła płynie racjonalizm Konopnickiej, która jest poetką rozumującą, ale jest tylko 
poetką. Wszelkim jej rozwiązaniom filozoficznym lub socjologicznym patronuje nie 
Minerwa, lecz Apollo. (WPK, 251)

Ponadto w 1896 roku Świętochowski pisał: „Chmielowski ciągle przygania Konop-
nickiej, która dla mnie jest największym talentem poetyckim naszej doby (…)”15. 
W refleksji o rzekomych paradoksach wiary Konopnickiej (potwierdzonej przykła-
dami apostrof do Boga, pełnych kornego przebaczenia, skargi, rezygnacji, kontestacji, 
wątpienia), co najważniejsze i konstruktywne w perspektywie Poety	jako	człowieka	
pierwotnego – uderza wskazanie na nerwowość natury, rozdrażnienie, emocjonal-
ność, przeczucie, intuicję, intensywne przeżywanie świata. Jakże bliskie to wyróżniki 
tym, które przywołał Ribot w O	wyobraźni	twórczej16. Stanowią one składniki i nie-
zbywalne komponenty procesu twórczego. W swym studium Ribot uwzględnia fakt 
występowania wyobraźni twórczej w drugim stadium w formie animizmu lub oży-
wiania rzeczy17, czynnika nieświadomego obecnego w formie kojarzenia wyobrażeń18 
i pierwiastków uczuciowych tkwiących we wszystkich formach wyobraźni twórczej19. 
W rozdziale Człowiek	pierwotny	i	twórczość	mityczna pisze:

14 H. [A. Świętochowski], Dwa	 bukiety	 poetyczne, „Prawda” 1883, nr 23–24. Wywód ma 
charakter  porównawczego studium. Zderza bowiem poetykę i myśl Konopnickiej z Kościelskim 
(Poezje, Seria pierwsza, Kraków 1883), któremu to przyznaje nie natchnienie, ale umiarkowanie, 
„błyskotliwą formę” (WPK, 258). Świętochowski pod koniec studium krytycznego pisze: „Otóż 
p. Kościelski formę swych utworów traktuje lekko. Nie waha on się „splatać woni w wianek”, 
uznawać, że „piękna towarzysz	prostota”, „niecić chwilę”, dostawiać ryzykowne rymy, nawet gwał-
cić prawa języka” (WPK, 259).

15 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], [Czy	krytyk	może	być	bezwzględnie	sprawiedliwym], Lv, 
„Prawda” 1896, nr 5. Cyt. za: WPK, 496–497.

16 Zob. T. Ribot, O	wyobraźni	twórczej.	Studium	socjologiczne, przekład anonimowy (z francu-
skiego), Warszawa 1900. Ribot wskazuje również na pierwiastki animizmu w poezji symbolistów. 

17 T. Ribot, dz. cyt., s. 70. 
18 Tamże, s. 44. 
19 Tamże, s. 26. 
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W dobie przedcywilizacyjnej człowiek żyje wyobraźnią, tj. wyobraźnia cechuje naj-
wyższy szczyt jego rozwoju intelektualnego, którego nie przekracza; nie jest ona 
wszakże zagadką, jak u zwierząt, ani fazą przejściową, jak u cywilizowanego dziecka, 
które zbliża się szybko do wieku rozumu; jest ona stanem stałym, trwającym całe 
życie. Jest całkowicie samorzutną i może tworzyć bez naśladownictwa i tradycji. 
Nie posiadając żadnych wiadomości o przyrodzie i jej prawach, człowiek pierwotny 
nie zatrzymuje się przed najfantastyczniejszymi pomysłami, jakie zrodzić się mogą 
w jego mózgu. 
Ta praca czystej wyobraźni, nieskrępowanej żadnymi elementami racjonalnymi, obja-
wia się w jednej tylko formie – w tworzeniu mitu, w dziele bezimiennym, nieoso-
bowym, nieświadomym, które przez cały czas swego panowania zawiera w sobie 
wszystko: religię, poezję, historię, nauki, filozofię, prawodawstwo20.

Nawet w krytycznej recepcji dramatów Wyspiańskiego dokonanej przez Świę-
tochowskiego pojawia się odwołanie do Ribota i symbolizmu jako istotnej poetyki, 
choć będącej „mieszaniną” sztuki21. W Dwóch	bukietach	poetyckich Świętochowski 
diagnozuje fenomen Konopnickiej:

Jest ona córką swego wieku, ale raczej jego prądy przeczuwa, niż pojmuje, więcej 
odżywczych pierwiastków wprowadziła do swej krwi wdychaniem świeżej atmos-
fery niż spożywaniem posilnych pokarmów. (WPK, 256)
Dla zapełnienia tego niedostatku musi tu i owdzie wplatać lub nawiązywać zdawkowy 
frazes. Gdy śpiewaczce głosu brak, nadrabia ona efektownym ogólnikiem. […] Fra-
zes jest podszeptem diabła, kuszącego nieopatrzną wyobraźnię. Ile razy Konopnicka 
mu ulega, zawsze psuje sobie najpiękniejsze obrazy i targa logikę porównań, tych 
najważniejszych środków poetycznych. Mickiewicz, niedościgniony mistrz w prze-
nośniach, pozostawił swym następcom wspaniałe wzory utrzymywania się w konsek-
wencji metafor. Rzecz prosta, że i one muszą mieć swoje prawa. (WPK, 257)

A należy też dodać, że samą Konopnicką, tę „romantyczkę epoki pozytywizmu”22, 
jak zauważa Barbara Bobrowska, interesuje eksponowany przez nią wątek zagadnień 
dotyczących „psychologii procesu twórczego, fenomen natchnienia, tak typowy dla 
fascynacji romantycznych – niebanalny na tle praktyki krytycznej pozytywistów”23, 
stąd studia nad romantykami. Badaczka, odwołując się do koncepcji Diltheya i teo-
retycznego modelu tej teorii, którą opisuje Zofia Mitosek24, wskazuje, że:

20 Tamże, s. 78–79. 
21 Poseł Prawdy [A. Świętochowski],	 Znaczenie	 ostatniej	 fali	w	 sztuce, Lv, „Prawda” 1903, 

nr 43. Cyt. za: WPK, 579. Zob. także: Poseł Prawdy [A. Świętochowski],	Odpowiedź	(na wypowiedź 
S. Brzozowskiego z „Głosu”, 1903, nr 44 List	otwarty	do	„Posła	Prawdy”), Lv, „Prawda” 1903, 
nr 46. Kazimierz Wyka zaznacza: „Jest coś symbolicznego w zapisanej przez Konrada Górskiego 
scenie, kiedy w r. 1900 odczytany na zebraniu redakcyjnym „Prawdy” rapsod Wyspiańskiego Kazi-
mierz Wielki – uparty czciciel poezji romantycznej St. Krzemiński przyjął z entuzjazmem, Święto-
chowski – z szyderstwem.” Zob. K. Wyka, Młoda	Polska, dz. cyt., t. 1, s. 37. (Por. także: K. Górski, 
Stanisław	Krzemiński.	Człowiek	i	pisarz, Wilno 1936, s. 126).

22 Zob. tejże, Konopnicka	na	szlakach	romantyków, dz. cyt., s. 12. 
23 Tamże, s. 18. 
24 Zob. Z. Mitosek, Teorie	badań	literackich, Warszawa 1983. 
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Uderzające jest także podobieństwo deklaratywnych wypowiedzi Konopnickiej z kon-
cepcjami Diltheya. W swej pracy z 1883 roku Einleitung	in	die	Geisteswissenschal
ten określa on humanistykę jako „naukę o duchu”. Jedna z naczelnych jego tez głosi, 
że dzieła artystyczne, jako ekspresje psychik indywidualnych winny być badane przy 
pomocy procedur z zakresu psychologii (opisowej). Nauką wyjaśniającą całokształt 
„ducha” winna być – jego zdaniem – psychologia. […] Prace krytyczne autorki Ima
giny dotyczące romantyzmu są związane z tą epoką w dwojakim sensie: poprzez 
przedmiot badań oraz zastosowane w nich świadome nawiązanie do charakterystycz-
nej dla niej refleksji nad utworami literackimi wywodzącej się z Herderowskiej teorii 
organiczności wytworu estetycznego, zakładającego jedność dzieła i twórcy, a w kon-
sekwencji implikującej przejście psychologiczne w badaniach literackich25.

Refleksja dotycząca poezji i wyobraźni twórczej oraz sankcjonującej funkcji 
wieszczej, dotycząca form jej realizacji – potwierdzona została przez samego Święto-
chowskiego na trzy lata przed publikacją Poety	jako	człowieka	pierwotnego, w 1893 
roku, kiedy zapisał w Natrętnym	pyle na łamach „Prawdy”:

W głowach naszych ojców i pra-dziadów tkwił przesąd, że autorstwo jest kapłańs-
twem, który ich leczył ze świerzbiączki palców, powstającej na widok pióra. Wyobra-
żali sobie, iż ci tylko mogą i mają prawo pisać do druku, którzy odebrali jakieś szcze-
gólne święcenia, zostali na tę godność pomazani i bezpośrednio obcują z mocami 
nadprzyrodzonymi26.
Gdzież my się podziejemy – wołają jego [pyłu najrozmaitszego zielska – dop. mój 
– D.M.O.] drobiny – ten spichlerz również do nas należy. Co wydrukowane, to sta-
nowi literaturę. Zresztą prawo sądu służy tylko potomnym, dopóki więc oni nas nie 
wygarną, będziemy tu leżeć27.

Tyle że taki punkt wyjścia potrzebny jest Świętochowskiemu, by ujawnić kry-
tyczny stosunek do tandety ówcześnie powstałej, która wypiera z pamięci przeszłość 
literatury prawdziwie wielkiej. W Atmosferze	gór	 i	atmosferze	dolin z 1896 roku 
właśnie na łamach „Prawdy” pisze: 

Poeta romantyczny był ptakiem, był orłem przebywającym na skałach i bujającym 
w podniebiu lub jaskółką nie umiejącą chodzić po ziemi i krążącą ustawicznie nad nią: 
poeta tegoczesny posiada również skrzydła, ale przypinane: gdy potrzebuje wznieść się, 
przyczepia je; spadłszy na ziemię, odejmuje i chodzi jako bezlotek (WPK, 489)28.

25 B. Bobrowska, Konopnicka	na	szlakach	romantyków, dz. cyt., s. 36. W oryginale tytuł Dilth-W oryginale tytuł Dilth-
eya: Einleitung	 in	 die	Geisteswissenschaften.	Zob. Z. Kuderowicz, Dilthey [Właściwości	 nauk	
humanistycznych], dz. cyt., s. 165. Por. także: S. Skwarczyńska, Kierunek	krytyki	organicznej	i	jej	
rozgałęzienia [w:] Teoria	 badań	 za	 granicą.	Antologia, wybór, rozprawa wstępna, komentarze 
S. Skwarczyńskiej, t. 1 (Romantyzm	i	pozytywizm), cz. 2 (Kierunki	pozytywistyczne,	krytyka	subiek
tywna	i	kierunki	postpozytywistyczne), Kraków 1966, s. 59. 

26 Poseł Prawdy [A. Świętochowski],	 [Natrętny	 pył], Lv, „Prawda” 1893, nr 17. Cyt. za: 
WPK, 531. 

27 Tamże, s. 534. 
28 Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Atmosfera	gór	i	atmosfera	dolin, Lv, „Prawda” 1896, nr 25. 
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Poetę	jako	człowieka	pierwotnego29 potraktować wypada jako specyficzny antro-
pologiczny projekt kulturowy Świętochowskiego ujawniający zapis fenomenu 
wyobraźni poetyckiej widzianej z perspektywy kulturowej i cywilizacyjnej, które 
odsłaniają podobieństwo myślenia i obrazowania człowieka pierwotnego i poety 
nowoczesności. Taylorowska kategoria animizmu okazuje się dla Świętochowskiego 
porządkującą (i weryfikującą) myślenie o cywilizacji, kulturze nowoczesności i pier-
wotności. Podstawowe odniesienie krytyka dotyczy realizacji formy i jej świado-
mości przez człowieka pierwotnego i nowoczesnego poetę30.

Świętochowski dokonuje wyliczenia występujących „duchów” i „dusz” w teks tach 
literackich romantyków i Konopnickiej (o której „dzikości” w poezji pisze). Przywoła-
nie przykładów i realizacji animizmu, porównywanie wyobraźni poetyckiej (oraz sta-
tusu poety) z dzikimi plemionami i z człowiekiem pierwotnym – pozwala na wniosek, 
że poetę i człowieka pierwotnego cechuje ten sam typ wyobraźni, którą charaktery-
zuje myślenie obrazami, zastępowanie zjawisk fizycznych, przyrodniczych zjawiskami 
o charakterze tajemnicy. Wyobrażenie świata ujawnia się poprzez językowy obraz 
kształtujący je. Nazywanie jest procesem ujawniania świata w języku. Podkreślona 
zostaje tu waga etymologicznej strony procesu powoływania do istnienia, nazywania, 
klasyfikowania poprzez obrazowość, wykorzystywania pierwotnych skojarzeń.

Poeta – wedle Świętochowskiego – to ten, kto nie wierzy w prawdę rzeczywis-
tości, w rzeczywistość wyobrażeń. To ten, kto zna i czuje iluzoryczność poznania, 
złudę procesu poznawczego. Tworzy okruchy mitów, nie całościowo spójne mity. 
Dla poety (nowoczesnego) świat i tekst to formy wyrażenia i formy wyobrażenia. 
Wyróżnione przez Świętochowskiego dystynktywne i determinujące cechy człowieka 
pierwotnego i poety pozwalają na wniosek, że opierają się one głównie na świa-
domości bądź nieświadomości pojęcia formy bytu i słowa. Różni ich podejście do 
ujęcia świata w myślową strukturę. Człowiek pierwotny to ten, kto nie weryfikuje 
myśli. Nie jest świadomy, że świat, który opisuje, jest formą istnienia. Poeta ma tę 
świadomość, że formy bytu są zależne od procesu poznawczego. 

Różnica polega też na wierze jako elemencie przedustawnym, zastępującym 
w przypadku człowieka pierwotnego świadomość. Dotyczy także różnego stopnia 
intensyfikacji, świadomości metaforyzacji i procesu wyjaśniania. Człowiek pierwotny 
wyjaśnia i definiuje, próbuje dociec i udowodnić sens, a poeta tylko tworzy, pozos-
tawia otwartym, zna sensy i tylko je generuje, by lepiej uwyraźnić. Świętochowski 

29 A. Świętochowski, Poeta	jako	człowiek	pierwotny, Kraków 1896 [reprint]. Wszystkie cytaty 
podawane są z tego wydania. Po cytacie podaję numer strony cytowanej. 

30 Warto dodać, że na łamach redagowanego przez Z. Wasilewskiego „Głosu” polemizował 
z koncepcją Świętochowskiego Adam Mahrburg. Zob. A. Mahrburg, Animizm	w	 poezji, „Głos” 
1896, nr 30–31.

Z drugiej strony – warto wskazać, że to właśnie Zygmunt Wasilewski – jak zauważa Eugenia 
Prokop-Janiec – będzie w latach trzydziestych powoływał się na rozpoznania Świętochowskiego 
w swoim projekcie psychoestetycznym. Zob. Z. Wasilewski, Spór	o	człowieka [w:] tegoż, O	sztuce	
i	 człowieku	wiecznym, Lwów 1910, s. 150. Zob. także: E. Prokop-Janiec, Poeta	 jako	 człowiek	
pierwotny [w:] tejże, Literatura	i	nacjonalizm, dz. cyt., s. 72 i nast. 
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zwraca więc uwagę swą publikacją (wyrastającą z ducha etologii pozytywistycznej31) 
na stosunek referencjalności i prawdopodobieństwa. Poeta gra z rzeczywistością, 
z formą wyrażania, kreuje, ale nie jednoczy się ze swoim obrazem i nie utożsa-
mia z powstałą formą. Człowiek pierwotny zaś sankcjonuje swoje widzenie świata, 
uważa je za obiektywną rzeczywistość (prawdę!) i utożsamia się z nią. Nie widzi 
przekładalności bytu i form bytu (języka, którym musi opowiedzieć świat). Nie jest 
świadomy również form, którymi się posługuje, by opowiedzieć świat. Widać tu 
różnice w stopniu zaangażowania w proces konstruowania świata i obrazów (słowa). 
Człowiek pierwotny jest poetą nieświadomie, a poeta jest nim świadomie i inten-
cjonalnie, tworzy obrazy ze świadomością swojej kreacji. Ta podstawowa różnica 
– uświadomienia – skłania do zwrócenia uwagi na fakt opisania innych doświad-
czeń twórczych poprzez te kategorie. Fantazja i wiedza okazują się niezmierzone. 
Wyobraźnia pomaga tworzyć:

Wyobraźnia zasnuwa swą barwną i błyszczącą przędzą nie tylko ciemny obszar tajem-
nic, ale i tę szczupłą dziedzinę, którą już nauka rozwidniła swymi pochodniami. 
Bo w oczach poety te pewniki naszej wiedzy, z których jesteśmy najbardziej dumni 
i które stanowią jej fundamenty, w znacznej części nie są dość piękne, nie posiadają 
szczególnego uroku. (48)

Poznanie istoty życia nie należy do rozumu, jest intuicyjne32. Istota życia to nie-
przenikniona tajemnica. To świadomość ułomności poznawczej i ograniczo ności 
rozumu każe twierdzić Świętochowskiemu, że postęp wiedzy nie jest intensyfika-
torem wyobraźni:

Tymczasem rozum, pomimo swych niezaprzeczonych triumfów w badaniu, najmniej 
dotąd poznał istotę życia, która ciągle stoi przed nim w nieprzeniknionej zasłonie. (49)

Rozmijanie się wiedzy i wiary, które Świętochowski opisuje, pozwala dopo-
wiedzieć, że poezja uwarunkowana jest jednak niemocą rozumu, nieumiejętnością 
poznania, a zapotrzebowanie na twórczość poetycką wynika z poczucia niewiedzy 
i ułomności narzędzi percepcyjnych. Ale diagnosta poetyckości jako stanu pierwot-
nego (struktury pierwotnej) pisze wyraźnie i wie to, że prawda naukowa nie daje 
poczucia spełnienia. Podstawą twórczości jest kontakt z nienazwanym i niewyra-
żalnym, intuicja i poczucie transcendentnej natury, a także przeczucie istnienia rze-
czywistości „duchowej”. 

31 Czyta wszak Chmielowskiego Genezę	fantazji (1872). Zob. P. Chmielowski, Geneza	fan	tazji.	
Szkic	psychologiczny [w:] tegoż, Pisma	krytycznoliterackie, oprac. H. Markiewicz, Warszawa 1961, 
t. 1. Warto też dodać, że w tym samy roku, co druk Poety	jako	człowieka	pierwotnego, ukazuje się 
rozprawka Adama Mahrburga Animizm	w	poezji, w której autor animizm nazywa namiastką wiedzy. 
Zob. A. Mahrburg, Animizm	w	poezji, dz. cyt. 

32 To ważne spostrzeżenie, na które wskazywałem w kontekście Dumań	pesymisty, zbieżne 
z późniejszymi rozpoznaniami filozofów spod znaku filozofii życia z Bergsonem na czele (i berg-
sonowską refleksją w esejach Leśmiana), silnie eksponowane jest w tekście dyskursywnym 
autora Twinki.
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Świętochowski, wskazując na rozróżnienie Taylora, przywołuje charakterystyczną 
cechę procesów wyobraźni i powtarza za antropologiem, że tam, „gdzie dziki spo-
strzega widziadła (phantasms), tam ucywilizowany lubuje się urojeniami (fancies)»” 
(2). Ta różnica poziomu kultury i cywilizacji (choć jeszcze nierozgraniczonych kate-
gorycznie, ale z niekrytą skłonnością do niesynonimicznego określenia, co oczywiste) 
pozwala stwierdzić, że dla Świętochowskiego „kultura” określa zarówno doświad-
czenia dzikiego i cywilizowanego, w jej przestrzeń działań oba te typy się wpisują, 
natomiast „cywilizacja” określa postęp, działanie poety nowoczesnego i rozwój jego 
świadomości. Świętochowski rozumie pojęcie „cywili zacji” jako kwantyfikator histo-
ryczny (21), który warunkuje zapis: „pierwotny”, a nie dotyczy statusu poety:

Takimi duchami i duszami poezji cywilizacji ożywiają całą naturę na podobieństwo 
plemion dzikich, a z tą jedynie różnicą, że ożywianie to odpowiednio do szerszego 
zakresu pojęć, uczuć i stosunków jest rozleglejsze i rozmaitsze. W właściwym też 
rozumieniu rzeczy powiedzieć można, że poeta nowoczesny jest pierwotniejszym 
od pierwotnego. (21)

Dokonuje w swym tekście ważnej kategoryzacji, pisząc z perspektywy antro-
pologa kultury:

A kiedy my te nasze prawa, działające stale, bezwiednie i koniecznie, ujmujemy 
w ogólne formuły, ludy dzikie ujmują swoje wyobrażenia o czynnościach dusz i duchów 
w szczegółowe opowieści – mity lub legendy. (4)

Przekładalność jest następująca: cywilizowany człowiek (poeta) ma świadomość 
ogólnych formuł i prawideł, którymi się posługuje w celu zobrazowania świata. Nato-
miast pierwotny człowiek posługuje się tylko nieujętą w żadne ramy i formy opowieś-
cią, nieświadomym wyobrażeniem konstruującym jego światopogląd. Rozgraniczenie 
dotyczy również tego, że w pierwszym przypadku mamy do czynienia z obrazem 
(obrazowaniem), a w drugim z wyobrażeniem (nieświadomym swej ramy i formy):

Chociaż odstęp umysłowy pomiędzy człowiekiem pierwotnym a poetą cywilizacji 
jest wielki, zmniejsza się on prawie do niewymiernego przedziału wobec ogromu 
tajemnic wszechświata. (4–5)

Organizacja świadomości poety przypomina psychiczny wymiar człowieka pier-
wotnego. Powołuje się tu autor na kategorię dziedzictwa rozwojowego w kształ-
towaniu podobieństwa rozwoju cech (szczególnie cenną jest rozprawa Piotra 
Chmielowskiego – Geneza	 fantazji – wykazująca, jaki jest jej rodowód33). Posłu-
gując się parafrazą wyjścia człowieka ze stanu niepełnoletności Kanta, stwierdza 
 Świętochowski, że wyjście ze stanu barbarzyństwa w cywilizacyjność wiązało się 
z utratą „zapasu umysłowego” (6). Rozpoznania te noszą echo poglądów Schillera 

33 P. Chmielowski, Geneza	fantazji.	Szkic	psychologiczny [w:] tegoż, Pisma	krytycznoliterackie, 
dz. cyt., rozdz IV (Fantazja	artystyczna), s. 120 [pierwodruk: „Niwa” 1872, nr 21–23, przedruk 
książkowy: Warszawa 1873]. 
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 (związanych z kategorią człowieka naiwnego) i Rousseau (utopii człowieka senty-
mentalnego). Tyle że te podskórnie ujawniające się w tekście lektury mają na celu 
próbę porównania wyobraźni pierwotnej z wyobraźnią poetycką. Oczywiście – Świę-
tochowski jest świadom, że pojęcia autentyczności i prawdziwości nie są synoni-
miczne34. Refleksem podobieństwa poety z człowiekiem pierwotnym jest forma 
„przeżytków”:

W jego wiedzy, sztuce, literaturze, wierzeniach, obyczajach, urządzeniach społecz-
nych, we wszystkich tych pierwiastkach, z których się składa atmosfera życia, pozos-
tało mnóstwo t. z. «przeżytków», które jako czynniki wychowawcze, jako kategorie 
myślenia, jako dogmaty, jako formy artystyczne i językowe przekazują się drogą 
tradycji z pokoleń na pokolenia (7)35.

Pytając retorycznie o pozostałości nieświadomego (!) językowego obrazu świata 
w języku współczesnej nauki, wskazuje na obecność struktur językowych, obrazo-
wego przedstawiania procesów fizycznych i przyrodniczych. Pokazuje to, co zostało 
z mentalności ludów pierwotnych (opartej na zasadzie porównywania zjawisk empi-
rycznych, namacalnych i określonych do zjawisk abstrakcyjnych i nieuchwytnych) 
w kulturowym oraz językowym (jako nośniku znaczeń, skarbcu formy wyobrażeń) 
obrazie świadomości. A przez to – tożsamości (językowej, więc najbardziej zinte-
rioryzowanej):

Bo czyż np. nauka tak ścisła i tak przedestylowana w nowoczesnych formach myślenia, 
jak astronomia, nie mówi dotąd o «wschodzie» i «zachodzie» słońca, o «osi ziemi», 
o «głowie» i «ogonie» komety, pomimo że słońce się nie porusza, ziemia nie ma osi, 
a kometa głowy i ogona? Czyż fizyka nie uczy nas, że barometr «odczuwa» zmiany 
powietrza, że zegar «chodzi», a telefon «przenosi» dźwięki, chociaż barometr nie 
czuje, zegar nie chodzi, a telefon nie czuje dźwięków? (8)

Wywód ten ujawnia, że nie są to jedynie formy archaiczne, pozostawione przez 
niedbalstwo, ale właśnie wyrażające przynależność do pierwotności i języka, a tym 
samym ujawniające rozwój ducha narodowego – obecnego w języku każdego narodu 
właśnie w formach pozostałości dawnego systemu wierzeń i językowych ech ani-
mizmu pierwotnego. Mowa przecież – zdaniem autora Poety	jako	człowieka	pier
wotnego – jest najbardziej zachowawczą formą kultury:

drąży ona ciągle swoje stare łupiny i osadza w nich nowe ziarna, które często w swą 
powłokę zmieścić się nie mogą, inne rozpycha lub okrawa, a odrzuca tylko całkiem 
spróchniałe. (9–10)

Świętochowski, świadomy jednoznacznej nierozstrzygalności w filozofii pojęć: 
„ducha” i „duszy” (tę, jak pisze, najczęściej człowiek pierwotny utożs miał z „tchem”, 11) 

34 Na rozgraniczenie samej autentyczności i prawdziwości wskazuje, co prawda nie powołując 
się na Świętochowskiego, Michał Warchała, pisząc o Rousseau. Por. tenże, dz. cyt. 

35 Świętochowski zwraca uwagę na obecność kosmogonii pierwotnej – w tytułach gwiazdozbio-
rów ówczesnej astronomii (Bliźnięta, Niedźwiedzica, Orzeł, Wielki Pies, Mały Koń itd., s. 38).



Dlaczego Świętochowski nie był poetą? – dylematy „nauki nowej” 425

i ich wzajemnego używania (synonimicznego często), przywołuje wiele przyk ładów 
kultur pierwotnych traktujących te pojęcia jako zależne. Podaje również cytaty na 
potwierdzenie swej tezy o wykorzystywaniu przez dziewiętnastowiecznych poetów 
tych abstrakcyjnych pojęć na podobieństwo pierwotnej wyobraźni. Warto też przy-
pomnieć (pisałem o tym wcześniej), że przecież w cyklach dramatycznych – Nie
śmiertelnych	duszach i Duchach – są to formuły nieustannie się pojawiające w trak-
cie rozwoju akcji dramatycznej. O Słowackim pisze w swym studium:

na równi z innymi poetami – przeważnie wyobraża sobie duszę w postaci ludzkiej, 
nadaje jej czasem inne formy: świecy, gołębia, gąsienicy, ubogiej chaty, przestrzeni 
skowronków pełnej itd. (19)

Ze stanowiska animizmu pierwotnego filtruje Świętochowski fenomen utworów 
poetów cywilizacji, ukazując ich podobieństwo z myśleniem pierwotnym:

poeta nowoczesny dalej posuwa się w swoim animizmie po drodze umysłu człowieka 
pierwotnego. Podczas gdy ten ostatni postaciuje tylko pojęcia ogólne – ducha, duszę, 
czasem serce i to w kształtach ludzkich, pierwszy czyni to również z myślą, uczu-
ciem, wolą, czynem itd., nie ograniczając się formą człowieczą. (14)

Zwraca uwagę na to, że dusza odgrywa pierwszorzędną rolę w poetyckiej 
wyobraźni, przyjmuje ona „najrozmaitsze formy” (17). Egzemplifikuje swój wywód 
przykładami poetów cywilizacji, których hierarchizuje ponadto pod względem podo-
bieństwa do człowieka pierwotnego, począwszy od Mickiewicza (jako najbardziej 
reprezentatywnego przykładu ujawniającego w swej poetyce obecność wyobraźni 
pierwotnej), poprzez Goszczyńskiego, Ujejskiego, Zaleskiego, Krasińskiego, Słowac-
kiego po Konopnicką36. Hierarchia wyznaczona przez Świętochowskiego uwzględ-
niała „formy myślenia pierwotnego” (46). Przypadek myśli (!) Krasińskiego ujaw-
nia ponadto, że pytanie o język człowieka pierwotnego, generuje kolejne myśli 
– dotyczące wykorzystywania środków tego języka i jego charakteru. Oczywiście 
– w realizacji – to język niezwykle ekspresywny, cechujący się ekslamacyjnością.

Świętochowski jednak kategorię „animizmu” rozumie bardzo szeroko, czego dowo-
dem są przeróżne przykłady przywołane z tekstów romantyków. Ostateczna konsta-
tacja odnosząca się do wierszy Słowackiego – „animizm ogarnia wszechświat” (23) 

36 Zbigniew Przybyła zauważa, że już Aleksandrowi Świętochowskiemu – podobnie jak 
S. Kozłowskiemu – obraz burzy morskiej w Panu	Balcerze	w	Brazylii „mocą wyrażeń i barwistością 
przenośni przypomina słynny opis burzy w X pieśni Pana Tadeusza (…)”. Zob. Poseł Prawdy 
[A. Świętochowski], Lv, „Prawda” 1892, nr 39, s. 465. Cyt. za: Z. Przybyła, Epos	 emigracyjny	
Konopnickiej	a	pozytywistyczna	tęsknota	za	epopeją	[w:] tegoż, Asnyk i Konopnicka, dz. cyt., s. 108. 
Badacz pisze: „Również odrzucenie przez krytykę (m.in. przez Prusa i Świętochowskiego) „nieko-
munikatywnego Beniowskiego nie upoważniało do zestawienia z nim Pana	Balcera, który publi-
kowany fragmentami „zachwycał i szerokie otwierał perspektywy” (s. 117). Przybyła powołuje się 
w tym miejscu na określenie Feldmana. Por. W. Feldman, Współczesna	literatura	polska…, dz. cyt., 
t. 1, s. 131. Por. także: E. Warzenica, Pozytywistyczny	 „obóz	młodych”	wobec	 tradycji	wielkiej	
polskiej	poezji	romantycznej	(lata	1966–1881), „Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego”, Warszawa 
1968, t. 25, s. 30. 
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zdaje się dotyczyć formy poznania. Wszechogarniająca i pojemna formuła, przywo-
łana dodatkowo, pozwala stwierdzić, że to właśnie wyobraźni przynależy moc kre-
acyjna, stwarzająca całość kosmosu i określająca jego relacje, prawidła i zjawiska. 

Nawet ewolucja gatunkowa bajki potwierdza – zdaniem Świętochowskiego – 
że jest ona „formą twórczości poetyckiej (…) wyrosłą na gruncie animizmu” (25). 
Stanowi bowiem ważną część myślowego procesu dla człowieka pierwotnego. Przyk-
ład bajki jest Świętochowskiemu potrzebny do tego, by ukazać pojęciową materia-
lizację (ukonkretnienie abstrakcji), rozpoczętą tylko przez człowieka pierwotnego. 
Działanie to polega na umiejętności i świadomości przekształcania abstrakcyjnych 
pojęć (bytów) – w realnie istniejące: 

poeta cywilizacji porusza się ciągle na gruncie animizmu człowieka pierwotnego, 
a nawet mocą bujniejszej swojej fantazji grunt ten znacznie rozszerza, wszakże jesz-
cze wyraźniej uwidoczni się to podobieństwo w porównaniu ich stosunku do wielkich 
tworów i zjawisk natury, które najsilniej poruszają fantazję i dostarczają jej najobfit-
szego materiału do snucia bajki, legendy, mitu. (31)

Co więcej – ucieleśnienie i materializacja okazują się same w sobie procesem 
nazywania, powoływania do istnienia. Wizualizacja językowego obrazu świata zako-
dowana kulturowo, a także możliwości językowe wynikające z etymologii i tra dycji, 
powodują, że odbieranie i opisywanie świata może się odbywać jedynie w granicach 
konkretnej świadomości językowej. I ta konkretna świadomość językowa pozwala 
uchwycić niuanse i specyfikę językowego przedstawienia, ale też ujawnia niemoż-
ność przekroczenia tradycji i normy językowej. Ta niemożność ponadto podyktowana 
jest również oczywistością – istnieniem w języku polskim aż trzech rodzajów grama-
tycznych rzeczownika (w przeciwieństwie choćby do francuskiego). Istnienie rodzaju 
nijakiego zubaża język, jeśli chodzi o możliwość uosobienia (np. słońca, nieba). 

Nadto na fantazję poetów bardzo mocno oddziaływa mowa rodzinna. Ponieważ porów-
nania, przenośnie i inne formy animizmu nowoczesnego, jak animizm pierwotny, 
uosabiają swe przedmioty pod postacią męską lub żeńską, więc wszystkie te języki, 
które posiadają trzy rodzaje gramatyczne, nijakim krępują wielce wyobraźnię. (32)

Świętochowski stwierdza jednak zdecydowanie, że w kulturze pierwotnej można 
odnaleźć niezliczoną ilość mitów solarno-lunarnych i wykorzystać je do zobrazo-
wania animistycznej struktury wyobrażeniowej, ujawniającej często sposób uoso-
bienia rzeczywistości. Podkreśla, że nowoczesna poezja wyzyskuje także odbicia 
kultu. Obrazowanie to ma na celu zastępowanie jednych obrazów innymi. I naj-
ważniejsze okazuje się to, że z poziomu porównania (które mogłoby się na pierw-
szy rzut oka kojarzyć z jedyną formą wyobrażenia) przechodzi się na poziom 
metafory. Co prawda Świętochowski nie pisze o tym, że poprzez zasadę antropo-
morfizacji i animizacji dokonuje się właśnie proces szeroko pojętej metaforyzacji 
rzeczywis tości ujętej w ramy języka. Ale metaforyzacja ta (w znaczeniu obrazowo-
ści) ujawnia się zarówno poprzez figurę synekdochy (pars pro toto) jak i metoni-
mii (zamienni). Ponadto – można powiedzieć, że przywołane przez niego przykłady 
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z kultur  pierwotnych, jak i przykłady fragmentów poetyckich – pokazują synoni-
miczną przekładalność poszczególnych struktur znaczeniowych. 

Ważnym kwalifikatorem intensyfikacji poezji w danej epoce kultury jest miara 
talentu poetyckiego. Świętochowski utożsamia talent poetycki z animistyczną 
wyobraźnią widoczną w tekstach. Można powiedzieć, że najwyższą miarą geniu-
szu poetyckiego jest wyzyskanie animizmu: „im większy poeta, tym utwory jego 
są bardziej animistyczne” (45). Dlatego – zdaniem autora Poety… – Mickiewicz 
jest największym poetą, bo wykorzystuje nie tylko porównania i przenośnie, lecz 
także „całe obrazy w duchu animizmu” (45). 

We wspomnieniu pozgonnym poświęconym Kornelowi Ujejskiemu, rok po wyda-
niu swej rozprawki, Świętochowski pisze, że prawdziwy poeta, natchniony, obdarzony 
przydomkiem wieszcza i kapłana, to ten, który dzięki kontaktowi z Bogiem (kontak-
towi nienazwanemu, pierwotnemu w charakterze) – umie i potrafi nazywać nienazy-
walne. Ale co ważniejsze – kontakt z Bogiem gwarantuje mu właśnie forma uczucia, 
przeżycia, głębi spontanicznej (niedyskursywnej i nieunaukowionej) refleksji: 

Gdyby Ujejski wdał się w jakiekolwiek rozważania praktyczne, chociażby w formę 
poetyczną ujęte, wyszedłby ze swej roli natchnionego wieszcza i namaszczonego 
kapłana, który może bezpośrednio zwracać się do Boga. Wszakże Bóg wie, co się 
stało – po co szczegółowo opowiadać?37

Nawet cudowna forma jego wierszy nie pozostała wyłączną własnością autora Melo
dii	 biblijnych. Takie śpiewne rytmy i rymy, jakich on używał, ułoży dziś niejeden 
poeta niższego rzędu. Dlaczegóż jednak zaliczamy Ujejskiego do mistrzów naszego 
Parnasu i dotąd czytamy go z podziwem i zachwytem?
Jest w poezji jeden pierwiastek, którego niepodobna ani niczym zastąpić, ani wyro-
bić w sobie sztucznie, mianowicie głębokie i szczere uczucie38.

Zarówno przywołana perspektywa Herdera, jak i fenomen dyskursu poetyckiego 
– opartego na spontaniczności, nieweryfikowalności myśli, poddaniu się formie 
i strukturze zapisu, naginając „myślową” strukturę (przykłady Konopnickiej i Ujejs-
kiego) – stają się argumentem przeciw wybraniu ścieżki poetyckiej przez Święto-
chowskiego. Kazimierz Wyka podkreśla, że: 

«Poetę jako człowieka pierwotnego», wierzącego w animizm, charakteryzuje Święto-
chowski równocześnie z pojawieniem się modernizmu (1896), Popławski zaś, dobrze 
zauważając zjawiska retrospekcji sięgającej aż do pierwotności, zupełnie niesłusznie 
widział w tym genezę socjologiczną modernizmu39.

Wedle Świętochowskiego poetę cechuje przede wszystkim specjalna formuła 
„duchowości” i kontakt z nieopisywalnym błyskiem momentalności (epifanicznej), 
które nie dadzą się czasami ująć w karby myśli. Stosowana przez poetę forma rytmu, 

37 H [A. Świętochowski], Kornel	Ujejski	 (Wspomnienie	 pozgonne), „Prawda” 1897, nr 40. 
Cyt. za: WPK, 376. 

38 Tamże, s. 378. 
39 K. Wyka, Młoda	Polska, dz. cyt., t. 1, s. 251. 
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rytmizacji wiersza i prawidła metryczne przeważają często nad potencjałem myślo-
wym. Dlatego też Świętochowski – od początku swej drogi twórczej, tak wnikliwy 
krytyk poetycki i wyjątkowy w swoim pokoleniu, wyczulony na aforystyczną war-
tość refleksji, widzi w poezji niemożliwość opanowania myśli. Może powodem była 
wielosemantyczność i nieskończony proces interpretacji, który co prawda pobudza 
twórczo myślenie i warunkuje w ogóle generowanie sensu, ale przecież wynika też 
z konieczności dostosowania prawideł rytmizacyjno-wersyfikacyjnych. Nawet jeśli 
potraktować aforyzm jako swoistą konstrukcję muzyczną, ściśle wyprofilowaną, 
o specyficznym rytmie kadencji, odpowiedniej tonacji i zapisie frazy jako odwzoro-
waniu mikrostruktury rytmicznej, to widać – że staje się on formą pełną, ale będącą 
efektem niezwykłej cyzelacji, procesu maksymalizacji myśli i minimalizacji zapisu. 
Niemożliwość zapanowania nad myślą40 byłaby chyba dla Świętochowskiego decy-
dującym argumentem za tym, by nie wybierać takiej formy realizacji. 

Myślę, że na wzór parnasistów Świętochowski myśli aforyzmem i ten staje się 
zastępnikiem formy poetyckiej. Podobnie – jak u parnasistów (francuskich szcze-
gólnie – model Leconte de Lisle’a, Adama) nie otwiera się tu perspektywa ducho-
wości, tym bardziej kontaktu z transcendencją. Choć wędrówka myśli w przestrzeni 
aforyzmu stanowi próbę ogarnięcia niewyrażalnego. Dbałość o konstrukcję frazy, 
niezwykła precyzja i kumulatywność wieloznacznej często (a przynajmniej opar-
tej na paradoksie) możliwości odczytania potencji aforyzmu, pozwala określić tę 
ścieżkę myśli Świętochowskiego nie tyle jako substytut wielkiej twórczości (różnych 
gatunków – np. dramatu, powieści), ile świadomy i w pełni uzasadniony wybór. 
Wybór – poddający refleksji prawidła zapisu. Estetyka formy (na wzór parnasistów) 
ujmowałaby etykę potencjału myśli. Dążenie do klasycznej (czy lepiej klasycyzu-
jącej) z ducha dbałości o element konstruujący myślowe rozpisanie „makrotekstu” 
na głos mikrofrazy pozwala umieścić Świętochowskiego w przestrzeni literackiej 
parnasistów41. Parnasizm Świętochowskiego dotyczyłby formy zapisu – struktury 
aforyzmu, ale też refleksji nad kryzysem doświadczenia, które obrazuje się w sło-
wie, w drodze… 

40 Zygmunt Wasilewski nazywa Świętochowskiego „poetą prawdy”. Zob. Z. Wasilewski, Współ
cześni.	Charakterystyki	 pisarzy	 i	 dzieł, Warszawa-Kraków-Lublin-Łódź-Poznań-Wilno-Zakopane 
1923, s. 106. 

41 Zob. A. Mazur, Parnasizm	w	poezji	polskiej	drugiej	połowy	XIX	i	na	początku	XX	wieku, 
dz. cyt. Zob. hasło „parnas” autorstwa M. Grzędzielskiej, dz. cyt. Zob. S. Lichański, „Polscy	par
nasiści”, „Twórczość” 1962, z. 6 [przedruk: Cienie	i	profile.	Studia	i	szkice	literackie, Warszawa 
1967, s. 99–120, 457–460]; U. Kowalczuk, Felicjan	Faleński.	Twórczość	i	obecność – rozdz. poświę-
cony aforystycznym Meandrom. 



Jeżeli	wędrowanie	jako	brak	związku	z	wszelkim	konkretnym	punktem	przestrzeni	jest	
pojęciowo	przeciwieństwem	trwałego	przywiązania	do	danego,	konkretnego	punktu,	
to	socjologiczna	forma	„obcości”	stanowi	w	pewnej	mierze	syntezę	obydwóch	tych	
określeń.	Zjawisko	to	ujawnia,	że	stosunek	do	przestrzeni	jest,	z	jednej	strony,	warun
kiem,	z	drugiej	zaś	–	symbolem	stosunku	do	człowieka.	Nie	mamy	tu	na	myśli	„cudzo
ziemca”	jako	wędrowca,	który	dziś	przychodzi,	jutro	odchodzi,	ale	osobę,	która	dziś	
przychodzi,	 jutro	 zaś	 zostaje	 –	 niejako	potencjalnego	wędrowca,	 który,	 aczkolwiek	
nie	wyruszył	 dalej,	 nie	 zrezygnował	 też	 całkowicie	 z	 owej	 swobody	 przychodzenia	
i	odchodzenia1.

Georg Simmel

Biada	filozofowi,	który	nie	jest	ogrodnikiem,	a	tylko	glebą	swoich	roślin! 2

Friedrich Nietzsche

Biografia myśli Aleksandra Świętochowskiego jako formuła doświadczenia 
egzystencjalnego jest modelem wędrówki, który pokazuje obecność mędrca-filo-
zofa w przestrzeni języka. Wędrowanie stanowi wzór samorozpoznania, warunkuje 
uaktywnienie świadomości, a wędrówka jest zdobyciem wiedzy o sobie, mechaniz-
mach i prawidłach świata. Literackim świadectwem wędrówki Posła Prawdy jest 

1 G. Simmel, Obcy [w:] tegoż, Most	i	drzwi, dz. cyt., s. 204. Simmel pisze również w tym eseju 
o fenomenie przygody, która się wydarza, o podróży jako zaplanowanym, choć czasem nieoczeki-
wanym projekcie (s. 266). Ważna dla mojego rozpoznania fenomenu aforyzmu okazuje się zależ-
nościowa formuła fragment-całość wpisana w charakter aforyzmu. Simmel w Estetyce	socjologicz
nej wskazuje, że urok fragmentu, aluzji, aforyzmu, symbolu, stylu prymitywnego jako form 
zadomowionych we wszystkich dyscyplinach sztuki, narzucają dystans do całości i pełni, ujawnia-
jąc, że poznanie rzeczywistości odbywa się w sposób zawoalowany (s. 49). 

2 F. Nietzsche, Jutrzenka.	Myśli	o	przesądach	moralnych, przeł. L.M. Kalinowski, posłowie 
napisała M. Kopij, Kraków 2006, s. 192. 

2. Perypatetyk w ogrodzie. 
Aforystyczność jako wędrowanie
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aforystyka – sposób opisu światopoglądu (co w konsekwencji jest sposobem opisu 
języka, którym się posługuje i języka jego tekstu biograficznego, jaki pisze przez 
całe życie). Taka forma zapisu (czy dyskursu) jako wędrówka wiodąca ku rozpoz-
naniu, zwerbalizowaniu – stanowi odbicie świadomości filozofa poszukującego odpo-
wiedniej formuły, by ująć i opisać odsłony świadomości i nieświadomości. Odby-
cie wędrówki przekłada się w tekście na odbicie myśli (można powiedzieć, że na 
zasadzie paronomazji i paradoksu – równolegle rozpoznane). Inicjacja jako wyru-
szenie w drogę to początek zapisu mentalnego. To nie tyle podróż3 jako sposób na 
wyrażenie niewyrażalnego, z którym związane jest poznanie nowego, egzotycznego, 
nieznanego, ile właśnie wyjście w drogę, postawienie diagnozy kulturowej,  rozpo-
znanie mechanizmów kultury i własnej kondycji – mędrca, nauczyciela, mentora, 
starca, ojca. Wędrówka nie tylko służy tu rozpoznaniu tożsamości zbiorowej, lecz 
także jest impulsem do stawiania pytań o własną tożsamość. 

Aforyzmy, pisane przez całe życie, stanowią credo światopoglądowe Świętochow-
skiego, opisują przemiany kulturowe, notują zmianę perspektywy (są próbą zatrzyma-
nia kalejdoskopowej współczesności), tęsknotę człowieka do stanu nieświadomości, bo 
tylko ona pozwala uciec od „błąkania się w mroku tajemnic wiedzy” (jak pisze w Duma
niach). Sytuacja wiecznej niepewności, ciągłego bycia „pomiędzy”, oscylowania 
na granicach kultur, próba klasyfikacji nienazwanego, to jedyna droga trwała, która 
zapewnia istnienie w sytuacji kryzysu kultury, w obliczu napięć polityczno-społecz-
nych, moralnych, świadomościowych. Podmiot poszukujący zapisuje w inkrustowanej 
formie aforyzmu lęki, niemożność porozumienia, pustkę, poczucie alienacji jednostki 
w tłumie, strach przed nim, przerażenie masą i konieczność dystansu.

Konsekwencją wędrówek Świętochowskiego jest oddzielny korpus aforyzmów4 – 
z 1927 roku, pt. Herezje	i	paradoksy.	Pamiętnik	mojej	myśli	(fragmenty opublikowane 
w czasopismach; około sto pięćdziesiąt aforyzmów5 drukowanych było w „Świecie” 
w latach 1928 (nr 2, 4, 8, 51, 52) – 1929 (nr 1) i Okruchy (pisane od grudnia 1932 
do sierpnia 1935) – stanowiące, jak wskazuje Maria Brykalska, całościową jedność 
i spójny kompozycyjnie tekst, zbiór pozostający w rękopisie, rodzaj „pamiętnika 
myśli”6 – składający się z ponad dwustu pięćdziesięciu własnych aforyzmów, treścią 

3 Choć Świętochowski napisze w jednym z aforyzmów z Okruchów: „Moje życie – nie tylko 
moje – podobne było do podróży po obcych krajach i spotykania się z obcymi ludźmi, których 
języka musiałem się uczyć, ażeby się z nimi porozumieć”. Por. A. Świętochowski, Aforyzmy, 
dz. cyt., s. 202. 

4 Świętochowski napisał także felieton zatytułowany Duch	Talleyranda z 1891 roku opubliko-
wany w cyklu Liberum	veto, zawierający 42 aforyzmy-paradoksy, będące fragmentem podręcznika 
Filozofii	praktycznej. Por. Duch	Talleyranda, „Prawda” 1891, nr 13.  

5 W wydaniu aforyzmów Świętochowskiego dokonanym przez Marię Brykalską znajdują się 
152 aforyzmy. Por. M. Brykalska, Wstęp [do:] A. Świętochowski, Aforyzmy, dz. cyt.

6 Podaję za: M. Brykalska, Wstęp, dz. cyt. s. 18. Por. także: D. Kalinowski, Okruchy	mądrości	
wśród	 herezji	 i	 paradoksów.	 O	 aforyzmach	Aleksandra	 Świętochowskiego [w:] Świętochowski	
i	rówieśnicy, dz. cyt., s. 159–169. Daniel Kalinowski, odwołując się do monografii Marii Brykalskiej, 
błędnie podaje tytuł zebranych trzydziestu ośmiu aforyzmów Świętochowskiego drukowanych we 
„Wiadomościach Literackich” (1937, nr 14, s. 5). Por. także: B. Mazan, Aforystyka stosowana 
przywódcy	„młodych”	–	„książka”	pokoleniowa	in	statu	nascendi, dz. cyt. 
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przypominających sentencje z Herezji	i	paradoksów7. Okruchy to aforyzmy, uwagi 
filozoficzne, refleksje o charakterze luźnych notatek, sentencji, drobnych utworów 
literackich, zawierających także przysłowia francuskie, holenderskie, niemieckie, 
żydowskie, dużo aforyzmów obcych, niektóre z krytycznymi komentarzami samego 
Świętochowskiego8. Jednak fenomen jego aforyzmu zrozumieć można lepiej wtedy, 
gdy poprzedzi się analizę tekstu aforystycznego – refleksją nad istotą wędrówki, 
przestrzeni ogrodu i przywołaniem konstytutywnego charakteru wątków stoicko-
epikurejskich w jego twórczości. 

Myśląc o biografii Świętochowskiego, można przywołać figurę ogrodnika, starca, 
wędrowca w ogrodzie, hodowcy róż i czytelnika ogrodu9. Ogród Świętochowskiego 
pełen róż sadzonych z Marią to przestrzeń partycypacji mędrca. On myśli przestrze-
nią ogrodu, a ogrodnictwo jest dla Świętochowskiego dziedziną, która pomaga kształ-
tować moralność, wewnętrzny spokój i okazuje się antidotum na kłamstwo. W ogrod-
nictwie, zdaniem Świętochowskiego, tkwi prawda, prawdziwa życiowa mądrość. 
Felieton z cyklu Liberum	veto zamieszczony w „Myśli Narodowej” z 15 paździer-
nika 1927 roku rozpoczyna się swoistą konfesją mędrca w ogrodzie:

Od młodości, a nieprzerwanie od lat czterdziestu, ubocznym, ale bardzo umiłowanym 
polem moich zajęć jest ogrodnictwo, któremu zawdzięczam nie tylko pewną sumę cen-
nej wiedzy i żadnym innym źródłem wzruszeń nie zastąpionej rozkoszy, ale głęboki 
wpływ moralny. […] Otóż rośliny odzwyczajają go [człowieka – dop. mój – D.M.O.] 
od tego [kłamstwa – dop. mój – D.M.O.] brzydkiego nałogu, zmuszają go do szcze-
rości i rzetelności. Można oszukać największego mędrca, ale nie można oszukać naj-
skromniejszego kwiatka. […] Przestudiowałem sumiennie ważniejsze dzieła ogrodnicze 
w kilku językach, odbyłem praktykę, założyłem cztery obszerne sady, doglądam plan-
tacji przygotowawczych dla przyszłej szkoły ogrodniczej, którą ministerium rolnictwa 
zobowiązało się wystawić, przyjmując od nas [Bąkowskiej i Świętochowskiego – dop. 
mój – D.M.O.] darowiznę, i marzę o tym, co się nie spełni, o posiadaniu kawałka ziemi 
dla uprawiania na niej kwiatów, a zwłaszcza róż, których zebrałem dwieście pięćdzie-
siąt odmian (matek), a które mi wojna zniszczyła doszczętnie10.

7 Por. M. Brykalska, Wstęp, dz. cyt., s. 19. W 1937 roku „Wiadomości Literackie” opublikowały 
dwadzieścia trzy aforyzmy z Okruchów	pt. Herezje	i	paradoksy, co – jak zauważa Maria Brykalska 
– spowodowało późniejsze zaliczenie ich do tamtego, zagubionego zbioru (s. 19).

8 Tamże, s. 18. 
9 W biblioteczce Świętochowskiego (obecnie w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie) znaj-

dują się następujące pozycje związane z organizacją ogrodu i pielęgnowaniem róż: K. Eizyk, Kata
log	 gospodarstwa, „Rocznik Towarzystwa Ogrodniczego” (P. Laskauer, 1915), F. Teodorowicz, 
Majątek	na	piętnastu	metrach	kwadratowych... (Ferfet, 1929), E. Jankowski, Ziemia	karmicielka 
(nakł. Autora, 1904) oraz Ogrodnictwo	 przemysłowe (nakł. Autora, 1891), B. Gałczyński, Róże	
w	ogrodzie (nakł. Autora, 1927), C. Claus, Pszczoły (Spół. Wyd. Księg., 1874). Warto w tym kon-
tekście przywołać również postać Antonia Gaudiego i jego barcelońskie hortusy, w cieniu których 
znajdowała się pracownia i biblioteka architekta.

10 A. Świętochowski, Lv, „Myśl Narodowa” 1927, nr 22. Cyt. za: Lv, t. 2, s. 562–563. Rozmyś-
lania Świętochowskiego nad pracą dziennikarską, publicystyczną (porównane do sadzenia, oczko-
wania, szczepienia, pielenia, zachwaszczania) opatrzone są tytułem świadczącym o znaczeniu 
ogrodnictwa w myśleniu Posła Prawdy. Por. felieton rozpoczynający się podtytułem Rozmyślania	
ogrodnicze z „Prawdy” (1892, nr 31 z 30 lipca). 
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Warto w tym kontekście dopowiedzieć, że doświadczenie pięknego gołotczyźnia-
nego ogrodu wspomina w części II Pamiętnika (Z moich letnisk) Janina Bemówna. 
Rękopis Pamiętnika ujawnia, że Bemówna – jak sama wspomina – jeździła do Gołot-
czyzny wiele razy: 

a poczynając od wakacji roku 1917 – kończąc również na feriach letnich 1918 – 
jednym ciągiem przebyłam w Gołotczyźnie przeszło 13 miesięcy. Właścicielką tego 
majątku była p. Aleksandra Bąkowska, którą poznałam u Aleksandra Świętochows-
kiego11.

Janina Bem, opisując retrospektywnie zakładanie przez Świętochowskiego „Brat-
nego” (s. 62), znane zjazdy ludowe w Gołotczyźnie (s. 64), przedstawia tamtejszy 
ogród następująco: 

Ogród w Gołotczyźnie był rozległy o pięknych alejach lipowych, a dalej – o drzewach 
owocowych, dających doskonałe owoce w wielkiej obfitości. (s. 59)

Bemówna wspomina również ogród w Brzezinach, gdzie spędzała z matką wa -
kacje w 1904 i 1905 roku. W swych wspomnieniach – Migawkach życiowych Janiny 
Bem (zapis na rękopisie: 1946) pisze o ogrodzie Świętochowskiego tak: 

Świętochowski własnoręcznie sadził i szczepił drzewa oraz róże, które namiętnie lubił. 
Wszystko, na co było spojrzeć w tym ogrodzie, stanowiło jakąś osobliwość pod wzglę-
dem hodowlanym, a więc wielkie i smaczne morele, olbrzymki czereśnie, różnorodne 
gatunki gruszek i jabłek w setkach odmian. W cieplarni rosły srebrne brzoskwinie; 
takich okazów nie spotkałam nigdzie ani przedtem ani potem – zarówno w kraju 
jak i za granicą. […] Park angielski w Brzezinach miał także nadzwyczajne drzewa, 
krzewy i kwiaty: wysmukłe cyprysy, niepodobne do znanych i rozpowszechnionych 
w naszym kraju gatunków. Rośliny te posiadały albo wyjątkowego kształtu liście, albo 
inną barwę, niż zwykłe, czy też nadmierną wielkość, jak np. – gigantyczny białodrzew 
za dworem. Dość powiedzieć, że jako artystę-ogrodnika – cenił i podziwiał Święto-
chowskiego znany warszawski ogrodnik, profesor uniwersytetu Piotr Hoser, który 
często Go odwiedzał i prowadził z Nim fachowe rozmowy. „Terminowałam” też tedy 
trochę w ogrodnictwie pod czujnym okiem „pana Aleksandra”. (MŻ, 10–13)

Określenie „perypatetyk” użyte w tytule tego rozdziału odwołuje się nie tyle do 
arystotelesowskiej filozofii przechadzania się w czasie wykładu i rozmyślania, ile do 
greckiej etymologii (peripatetikós oznacza człowieka przechadzającego się, wędrowca, 
człowieka w drodze). W przypadku Świętochowskiego zarówno model filozofii pla-
tońskiej jako przestrzeni stawiania pytań, odkrywania, czym jest aletheia i dialo-
gowania w Akademii (choć ten najmniej wyraziście i intensywnie przywołany oraz 

11 Pamiętnik Janiny Bem, cz. I, Archiwum PAN, zespół J. Bemówny i B. Łysińskiej, sygn. 19, 
s. 57; zwł. część II (Z moich letnisk). Numeracja stron pamiętnika pochodzi od Autorki – Janiny 
Bem (która podkreśla tytuł swego pamiętnika falistą linią). Rękopis Pamiętnika jest poprawiany 
i korektorowany innym kolorem pióra z dopisywanymi wstawkami – wydaje się to ważne jako 
element weryfikacji myśli!). Wszystkie cytaty podaję według tego wydania, po cytacie podaję numer 
strony cytowanej (numeracja Autorki).
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wyzyskany), jak i lukianowskiej, a także sokratejskiej wersji dialogu oraz szkoła 
Epikura, są obecne w jego projekcie filozoficznej wędrówki, której zwieńczeniem 
będzie założenie na wzór szkoły ateńskiej ogrodów i szkoły w Gołotczyźnie, gdzie 
może kształcić umysły młodych chłopców (Aleksandra Bąkowska – dziewcząt)12. 
Z korespondencji Świętochowskiego z Bąkowską – wiadomo, że obojgu zależy na 
założeniu szkoły, odpowiedniej nazwie i pozyskaniu włók ziemi dla jej działalności. 
4 lutego 1911 Świętochowski pisze do Bąkowskiej: 

I gdyby lud nasz był tysiąc razy odmienniejszym od niej [inteligencji – dop. mój – 
D.M.O.], niż jest, rozum zachowa swoje prawa. Nawet chłopska szkoła nie może być 
chłopską, kształcącą jakiś szczególny gatunek człowieczy, który ma zawsze pozos-
tać odrębnym, lecz ludzką, tylko zastosowaną do potrzeb umysłowych i zawodo-
wych swojej sfery13.

Jest to nie tyle przykład pozytywistycznej utopii, ile konsekwentnie realizowany 
program, który przynosi nieoczekiwane efekty. Samokształcenie, praktycyzm, forma 
nauki i rozmowy w ogrodzie potwierdzają oddanie się pracy dla innych, pielęgno-
wanie i kultywowanie idei nauki oraz wiary w człowieka, kooperacji, wzajemnego 
poszanowania i braterstwa. Światopogląd aforysty i wybór postawy życiowej charak-
teryzowały: pogodzenie z cierpieniem, gorzki optymizm, refleksy stoickiej apathei 
(wolności od wzruszeń) i epikurejskiej ataraksji	(spokoju, uspokojenia), ale i chęć 
zmiany warunków rzeczywistości. Sam Świętochowski wśród ogrodów ciągle poszu-
kiwał prawdy, choć niewątpliwie była mu bliska świadomość Nietzschego, który 
eksklamował w Poza	dobrem	i	złem:

O, Wolterze! O, ludzkości, O, niedorzeczności! „Prawda”, poszukiwanie prawdy to 
coś szczególnego; a gdy człowiek się tym tak bardzo po ludzku trudzi – il	ne	cher
che	le	vrai	que	pour	faire	le	bien – idę o zakład, że nic nie znajdzie!14

12 O fenomenie ogrodu Epikura zob. G. Reale, Powstanie	i	cechy	charakterystyczne	«Ogrodu» 
[w:] tegoż, Historia	filozofii	starożytnej, t. 3 (Systemy	epoki	hellenistycznej), przeł. E.I. Zieliński, 
Lublin 1999, s. 177–191. 

13 List A. Świętochowskiego do A. Bąkowskiej [4 II 1911]. Cyt. za: L. Janikowa, Z	buntem	
przez	życie, dz. cyt., s. 160–161. Autorka obszernie opisuje powstawanie szkoły, prace przygoto-
wawcze, wkład Bąkowskiej w jej „najmłodsze dziecko – Krzewnię” (s. 113) i działalność na rzecz 
powstających w okolicy (Kruszynku) innych szkół, ponadto na jej współpracę ze Świętochowskim. 
Pisze też o protekcji Świętochowskiego (s. 81) i jego zaangażowaniu w powstawanie szkoły dla 
chłopców: „Bratne” podlegało władzy Głównego Zarządu do spraw Rolnictwa, a bezpośrednio 
Radzie Nadzorczej składającej się z 7 osób. W skład jej wchodzili założyciele, Piotr Hoser, dr Wacław 
Męczkowski i inni. […] Szkoła została otwarta 15 stycznia 1913 roku. Prowadzenie jej zostało 
powierzone Władysławowi Radwanowi przy współpracy jego zastępcy Stefana Heltmana i nauczy-
ciela Kazimierza Mossakowskiego. Nauka, jak u dziewcząt, trwała 11 miesięcy.” (s. 84). Zob. także: 
W. Zawadzki, Aleksander	Świętochowski	w	Gołotczyźnie, Ciechanów 1995, s. 39–42; Aleksander	
Świętochowski	i	szkoły	w	Gołotczyźnie, red. H. Długoszewska-Nadratowska, J. Wałaszyk, Ciechanów 
2008, zwł. s. 14–17 [broszura zawiera unikatowe fotografie Świętochowskiego z uczniami (podczas 
działalności w spółdzielni „Wiara”), z Marią]; Bratne, „Humanista Polski” 1913, nr 12, s. 5–6 (bez 
podpisu, ale autorem nie jest Świętochowski). 

14 F. Nietzsche, Poza	dobrem	i	złem.	Preludium	do	filozofii	przyszłości, przeł, oprac. i posłowiem 
opatrzył P. Pieniążek, Kraków 2005, s. 43. 
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Stoicyzm i epikureizm (jako komponenty myślowe ujawniające konsekwencję 
wyboru wędrówki jako formuły egzystencjalnego projektu – zarówno zapisanego, jak 
i realizowanego w przestrzeni ogrodu i całego życia) potwierdzają zasadność wyboru 
przestrzeni ogrodu jako miejsca doskonalenia cnoty charakteru, myśli i jednocześnie 
koniecznej izolacji. To świadome i twórcze nawiązanie (przefiltrowane przez lekturę 
filozofów życia i patronatu Guyau) do mądrościowych figur starożytnych modelują-
cych myślenie o teraźniejszości. Nawiązanie, które dzięki dewizie stoików i epiku-
rejczyków okazuje się dla Świętochowskiego własnym projektem egzystencjalnym. 
Warto ujawnić właśnie prawidłowości myślenia stoicko-epikurejskiego Świętochows-
kiego, one stanowią bowiem nieodłączny kulturowy składnik jego filozofii i w ich 
kontekście łatwiej zrozumieć wybór przestrzeni ogrodu jako miejsca obecności. 

Już w 1880 roku, kiedy pisze swą rozprawkę O	epikureizmie15, ujawnia w niej, 
że szkoła epikurejska, będąca wynikiem refleksji nad atomistyką i hedonizmem (9), 
wątkami demokrytejsko-arystypowymi, odegrała niezwykłą rolę w procesie uświa-
damiania, czym jest szczęście i wolność człowieka. Oczywiście – medium utylita-
rystów, zwłaszcza Milla, przez które czyta wolnościowy charakter „epikureizmu”, 
jest też ważnym dopełnieniem tej mentalnej wędrówki ad fontes Świętochowskiego, 
ale procesem kumulatywnie różnicującym znaczenia absorbowanych prawideł. Już 
Tadeusz Kotarbiński w 1915 roku w swej rozprawie Utylitaryzm	 w	 etyce	Milla	
i	Spencera, pisząc o specyfice hedonizmu Milla, zauważał:

Etyka Milla jest właściwie ową postulowaną przez niego w «Logice» prima	philo
sophia sztuki, odpowiednikiem klasycznej prima	philosophia w dziedzinie nauk: jej 
najwyższa zasada ma być nadporządkowaną wobec najwyższych zasad moralności 
w znaczeniu właściwym, polityki i nawet sztuki smaku: jest nią potęgowanie szczęś-
cia. Zasady moralne w ścisłym znaczeniu mają w niej znaleźć swe uzasadnienie16.

Sam Świętochowski podkreśla, że „Epikur zmartwychwstał w XVII stuleciu, 
wskrzeszony przez księdza Gassendiego” (47), a krytyczny rozbiór jego prac dokonał 
się w dziele Langego. Etyka epikurejska – zdaniem Świętochowskiego – wskazuje 
bowiem człowiekowi sposób szukania szczęścia i zupełnego spokoju (ata	raksji), 
w którym nie odnajdujemy cierpień i nie odczuwamy potrzeb. Świętochowski dobrze 
jednak rozumie paradoks hedonizmu Epikura, który głosi, że korzystanie z życia 
– jest świadomym i konstruktywnym działaniem mającym na celu doskonalenie 
i spełnienie (które oczywiście w tym profilu etycznym spotykają się ze stoicką for-
mułą spokoju sumienia): 

Próżnia i atomy, jako pierwiastki wszechbytu; szczęśliwość, jako cel życia; spokój 
ducha, jako jej warunek; przyjemność, jako dobro i cierpienie, jako zło; niezależność 
od rozkoszy, jako reguła mądrości, całe wreszcie zamknięcie myśli w sztuce umie-
jętnego życia, a filozofii w dążeniu do szczęścia i swobody – oto były ziarna, które 
na umysł Epikura padły i bujny w nim plon wydały. (9)

15 Dr Fil. A. Świętochowski, O	epikureizmie, Warszawa 1880. Wszystkie cytaty podawane są 
z tego wydania. Po cytacie podaję numer strony cytowanej. 

16 T. Kotarbiński, Utylitaryzm	w	etyce	Milla	i	Spencera, Kraków 1915, s. 24. 



Perypatetyk w ogrodzie. Aforystyczność jako wędrowanie 435

Pisze o swoistej rycerskości (22) i elegancji panujących w przestrzeni epikurejs-
kiego ogrodu. Zwraca też uwagę na to, że skłonność do wzajemnych poświęceń 
wcale nie wyklucza wrodzonej idei samolubstwa czy egoizmu, bo przecież współ-
tworzy ona pełnię z altruistyczną formułą relacji wobec innych. To tylko pozorna 
heterogeniczność i niespójność, choć wyznawcy idei samolubstwa (spoza kręgu 
omawianej filozofii życiowej) dziwią się takiemu modelowi egzystencji. 

Figura mędrca z Samos (podobnie jak figura Sokratesa) ujawnia, że odosobnie-
nie (dodajmy – z wyboru) pomaga jednak w utrzymaniu stałych relacji z ludźmi. 
Ta nauka i strategia obecności bliska jest Świętochowskiemu, jawna w ciągu całego 
jego życia, począwszy od doświadczeń lipskich, skończywszy na życiu w ogrodach 
prowincjonalnej Gołotczyzny. Gesty przedtestamentalne starca (pomoc Bolesła-
wowi Biegasowi, opieka nad Wisią, powierzenie majątku Marii z myślą o przy-
szłych pokoleniach, przepisanie dużej sumy pieniędzy na rzecz szkoły „Bratne”) 
czytane w perspektywie tego, co sam Świętochowski ponad pół wieku przed 
śmiercią pisze w rozprawce O	epikureizmie, kreśląc postać Epikura, zadziwiają 
zbieżnością: 

Chociaż pozostał bezżennym, dzieci własnych mieć nie chciał, wziął pozostałe po 
Metrodorze (uczniu swym) sieroty i wychowywał je z ojcowską troskliwością. Umie-
rając polecił je usilnie wykonawcom testamentu. Pięknym świadectwem jest ten zacho-
wany nam przez Diogenesa testament. Epikur wszystkie ogrody i domy zapisuje 
uczniom swoim, upominając ich, by wytrwali w dążeniu do prawdy. (23–24)

Podobieństwo mentalności Świętochowskiego do mędrca starożytnego widać 
również w strategii Epikura dotyczącej przeciwstawiania się zabobonom. Świę-
tochowski podkreśla, że system filozoficzny starożytnego filozofa był skierowany 
przeciwko przesądom jako źródłom nieszczęść, które należy wykorzeniać, by móc 
siać ziarna prawdziwej wiedzy. Ważne okazuje się także dla całościowego czytania 
refleksji epikurejsko-stoickiej w myśleniu Świętochowskiego, że on sam zderza te 
filozofie (systemy życiowe), naświetlając je wzajemnie, wskazując na ich wyraźne 
podobieństwa i różnice. Zestawia w przejrzystym schemacie podobne i dystynk-
tywne cechy epikureizmu i stoicyzmu, więc wypada przywołać tę klarowną cha-
rakterystykę obu szkół.

Podczas gdy epikurejczyk, jako podstawy istnienia, przyjmuje tylko atomy i przes-
trzeń, stoik – materię i siłę. Pierwszy jest deistą, który wierzy w bogów, ale im odma-
wia udziału w zarządzie światem, drugi – panteistą, przekonanym że duch boski prze-
nika całe istnienie i niem kieruje. W etyce epikurejskiej króluje rozkosz, w stoickiej 
– cnota. Pierwsza każe miarkować namiętności, druga ich się pozbyć. Epikurejska 
ataraksia [taki zapis w oryginale Świętochowskiego – dop. mój – D.M.O.] jest sta-
nem zadowolonego spokoju, stoicka apatia – posępną rezygnacją. Epikurejczyk jest 
indywidualistą, wyosabnia jednostkę z gromady, stoik ją topi w ludzkości. Pierwszy 
uważa prawa za zmienne, czasem i miejscem zawarunkowane umowy; drugi – za 
powszechne i niezmienne prawidła świata. Tamten przyznaje kolei życia ludzkiego 
zupełną swobodę, ten ją poddaje fatalizmowi. (27)
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Świętochowski w finale swego wywodu stwierdza jasno, że epikureizm ujawnia 
pewną nieoczywistość. Nie jest on etyką, a higieną moralną17. Od razu warto dodać 
– niemającą wiele wspólnego (może poza horyzontem doskonalenia) z Feuchtersle-
benowską formą higieny duszy (czy dietetyki duszy), którą wykorzystuje w swym 
myśleniu Prus. W przypadku autora Lalki wynika ona właśnie w dużym stopniu ze 
zbieżności między stoicyzmem i teoriami woluntarystycznymi (intensywnie przez 
Prusa czytanym Ernstem von Feuchterslebenem, wskazującym w Higienie	 duszy	
możliwości kształcenia się w „sztuce panowania nad sobą”, a na którego autor bez-
pośrednio się powołuje w Lalce). Świętochowski pisze: 

Jakkolwiek Epikur sam nazwał swoją naukę szczęśliwości etyką, właściwie etyki 
w naszym rozumieniu tego przedmiotu, o ile z zachowanych ułamków i historycz-
nych doniesień wnosić można, wcale nie opracował. Pod tym mianem dziś pojmu-
jemy systemat reguł obowiązkowych; tymczasem on pozostawił tylko systemat reguł 
praktycznych. […] Dlatego etyka Epikura nie jest etyką, ale higieną moralną, sztuką 
prowadzenia zadowolonego życia. Gdybyśmy nie wypełnili reguł etyki kantowskiej, 
Kant nazwał by nas niemoralnymi, gdybyśmy natomiast nie wypełnili reguł epiku-
rejskiej, Epikur nazwał by nas nierozsądnymi. (44–45)

Maksymą życiową autora Filozofówniewolników – wedle ustaleń Ewy Paczoskiej 
– było: „Primum	vivere	–	deinde	philosophari”18. Badaczka wskazuje, że w rozu-
mieniu Świętochowskiego należy podjąć współpracę z rzeczywistością, przyjąć 
warunki życia, ale realizować marzenia, plany, cele, przekraczać wszelkie granice 
ludzkiego doświadczenia, poznania, pogłębiać przez cały czas własnego ducha, brnąć 
wyżej, by doskonalić siebie19. Wybór Epikura, jak zauważa Grażyna Borkowska, 
jest wyborem, który otwiera wartość postaw egoistycznych: 

Ten grecki filozof otwiera listę myślicieli, którzy mają odwagę powiedzieć głośno, 
że nie tylko dobro, tkwiące w ludzkiej naturze, może mieć znaczenie cywilizacyjne 
i twórcze20.

Po kilkudziesięciu latach Świętochowski w opublikowanym na łamach „Sfinksa” 
tekście Epikurejczycy (1909) nie zmienia diagnoz, które wyłożył w swym  studium 
O	epikureizmie. Wyostrza i doprecyzowuje tylko niektóre z młodzieńczych  spostrzeżeń. 
Zaczyna swoje studium od konstatacji, że Epikura należy czytać, oderwawszy z niego 
narosłą warstwę interpretacji i modelu lekturowego wypracowanego przez szkołę 

17 Zob. inspirujące uwagi Anety Mazur dotyczące fenomenu „higieny duszy” w powieści Prusa 
i powieściach Stiftera. A. Mazur, Higiena	duszy:	 cierpienie [w:] tejże, Transcendencja	 realistów, 
dz. cyt., s. 123. i nast. Zob. także: U. Kowalczuk, Wątki	epikurejskie	w	piśmiennictwie	drugiej	połowy	
XIX	i	początku	XX	wieku [w:] „Humanitas”.	Projekty	antropologii	humanistycznej, cz. 2 (Inspiracje	
filozoficzne	 projektów	 antropologicznych), red. nauk. tomu A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2010, 
s. 291–314.

18 Por. E. Paczoska, „Primumvivere”.	Aleksander	Świętochowski	w	antycznym	kręgu, dz. cyt., 
s. 174.

19 Tamże, s. 174–189. 
20 Por. G. Borkowska, Arystokratyczny	liberalizm	Aleksandra	Świętochowskiego, dz. cyt., s. 88.
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i lekturę stoicko-chrześcijańską. Jest świadomy, że rozumienie epikureizmu nie-
wolne jest przez taką obudowę odbiorczą od zmyśleń czy wręcz oszczerstw (doty-
czących samej postaci Epikura). Przywołanie cech epikurejczyka, które podaje za 
Henrykiem Struvem:

bezwzględny egoista, który poza sobą o nikogo i o nic nie dba; sypia spokojnie, ale 
dziwi się, że jego wierzyciele nie cierpią na bezsenność; lekką ręką strąca swoje 
dzieci w wiry losu, wyzyskuje przywiązanie żony i pracę podwładnych, pali dobre 
cygara, zapewnia sobie cudzym kosztem wszelkie wygody, obojętnie patrzy na nędzę 
i potrzeby społeczne – i nie poczułby dreszczu, gdyby cały świat obok niego w gruzy 
się rozpadł, aby tylko na tej ruinie on zadowolony ocalał21

ma na celu krytyczne i nieprawdziwe ocenienie strategii życiowej epikureizmu, 
którą wydobywa Struve. Błędne rozumienie jakości tej szkoły filozoficznej i spo-
sobu życia przyczynia się bowiem, zdaniem Świętochowskiego, do gruntowania 
stereotypowego widzenia epikureizmu i szkoły mędrca, którego nauka powstała na 
gruzach hellenizmu i upadku Grecji. Celem filozofii epikurejskiej (filozofii Ogrodu), 
która rozpada się na trzy części: kanonikę, fizykę i etykę, jest umiejętność zapew-
niania szczęścia człowiekowi, a dusza, podobnie jak wszystko, jest także ciałem 
złożonym z atomów, podobnym do materii ognia i powietrza. Rozumna część duszy 
– duch – przenika cały organizm, a śmierć ciała jest śmiercią duszy22. Podobnie 
rozumiana jest istota bogów, którzy są podobni do ludzi, składają się bowiem z naj-
delikatniejszych atomów:

wiodą życie w bezczynności, spokoju i niezmąconem zadowoleniu. Ani świata nie 
stworzyli, ani nim nie rządzą23.

Świętochowski ujawnia także, w jaki sposób epikurejczycy rozumieją proces 
tworzenia wyobrażeń w duszy (odrywanie się cząsteczek, rola wolnej woli zależ-
nej od każdorazowych przedstawień rozumu). Istotny akcent kładzie Świętochowski 
na uwypuklenie problemu języka przez szkołę epikurejską (język nie jest wolnym 
wytworem, ale zbiorem wydawanych przez ludzi dźwięków, które świat zewnętrzny 
wywołuje, a czas je utrwala24). Ważnym i najbardziej pożądanym okazuje się stan 
zupełnego spokoju, ataraksja, w której nie doznaje się żadnych cierpień i potrzeb. 
Istotny nacisk kładzie Świętochowski w lekturze epikurejczyków na dowartościo-
wanie przyjaźni jako najpewniejszego doświadczenia, najwyższego dobrodziejstwa 
życia, zapewniającego korzyść i rozkosz (hedone), jedynego doświadczenia, które 
cenił Epikur. To rozkosz duchowa, jaką daje poczucie ubóstwa fizycznego i wiel-
kość moralna (płynąca z niezależności i wolności myślowej), najbardziej przekonują 
w tej filozofii samego Świętochowskiego, dlatego bliski jest mu ten wzorzec w biog-
raficznej ścieżce – zarówno tej związanej z doświadczaniem życia, jak i pisarskiej. 

21 A. Świętochowski, Epikurejczycy, „Sfinks” 1909, rok II, t. V, z. 3(15), s. 385.
22 Tamże, s. 387–388. 
23 Tamże, s. 388. 
24 Tamże, s. 388.
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Za samym mistrzem Epikurem podkreśla receptę szczęśliwości i spełnienia epiku-
rejczyka (i tego, kto szedłby ścieżką tej propozycji filozoficznej): 

Będąc roztropnym, jest wstrzemięźliwym. Nie rozkiełznywa namiętności, jak cyre-
naik i nie zabija, jak stoik, ale je miarkuje. Zamiast gasić pragnienia, tylko je ochła-
dza. Nie wyrzeka się zadowolenia, ale ścieśnia potrzeby. […] Stoik zbrzydza sobie 
życie, on je upiększa. […] Śmierć go nie trwoży. Dopóki żyję – tłomaczy sobie – jej 
nie ma, gdy umrę, mnie nie będzie25.

Podobnie jak w tekście z 1880 roku podkreśla skromność Epikura, wartość życia 
odosobnionego bądź spędzanego w gronie przyjaciół, obecność galanterii i  rycerskości 
(które cechowały wyznawców szkoły), charakter zapisu testamentowego Epikura 
i opiekę nad dziećmi. W Epikurejczykach wylicza wyznawców szkoły epikurejskiej 
(Hermarchus, Polistrat, Hippokleides, Dionizjusz, Basilides, Protarchus, Demetriusz, 
Diogenes z Tarsu, Apollodor, Zeno z Sydonu, Fedrus, Patron) oraz wskazuje na spe-
cyfikę trwania i ciągłości filozoficznej mimo gałęzi epikureizmu i specyfikacji ścieżek 
filozoficznych. Wskazuje jednak, że nauka Epikura jest wielokrotnie źle rozumiana 
(zwłaszcza pojęcia cnoty i rozkoszy). Epikureizm, zdaniem Świętochowskiego, jest 
filozofią przeciwną zabobonom, które są głównymi źródłami nieszczęść. Szczególną 
uwagę poświęca najznakomitszemu wyznawcy epikureizmu – Lukrecjuszowi i jego 
wierszowanemu poematowi De natura rerum, wspierając się oceną Langego (doty-
czącą efektu działania filozofii epikurejskiej u Lukrecjusza) oraz uwagami Momm-
sena o poemacie filozofa wykładającego prawdziwą naturę rzeczy, który okazuje się 
wzmocnieniem głównej idei systematu epikurejskiego.

Końcowy passus swego studium poświęca relacjom stoicyzmu i epikureizmu 
(podobnie jak w O	epikureizmie z 1880). Stoicy i epikurejczycy w etyce stoją na 
gruncie wspólnym, jednak to stoików obarcza Świętochowski winą za naznaczenie 
szkoły epikurejskiej (wynikające z niezrozumienia wyróżników idei) piętnem szkoły 
rozkoszy. Świętochowski, powołując się z kolei na swego mistrza Wundta, wydo-
bywa dwa zasadnicze rysy etyki wspólne stoicyzmowi i epikureizmowi: 

1) jedni i drudzy – jak to słusznie uwydatnił Wundt – zamykają szczęśliwość w dobru 
osobnika, mędrca, odsuniętego od spraw zewnętrznych i 2) jedni i drudzy nadają 
szczególną wagę negatywnej stronie tego dobra, zalecając przede wszsystkiem uni-
kanie jego zamąceń zewnętrznych26.

Porównanie tekstów Lukrecjusza w kontekście nauki o czystości moralnej stoików 
oraz w kontekście oblicza śmierci, zestawienie myśli Ateneusza z refleksją Chryzypa 
porównanego z Epikurem – prowadzą do konstatacji dotyczącej dziejów epikureizmu, 
które co prawda kończą się praktycznie wraz z końcem świata starożytnego, ale nie 
kończą się dzieje przemian epikureizmu, który jako szkoła  filozoficzna zostaje wydo-
byty i oświetlony (to kolejny powtórzony rys z rozprawki z 1880 roku) nie w etyce, 

25 Tamże, s. 392. 
26 Tamże, s. 401. 
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ale fizyce XVII wieku przez księdza Gassendiego oraz w osobnej pracy francuskiego 
filozofa Guyau. Świętochowski wyraźnie podkreśla, że na polskim gruncie (może 
przypadkowo) wpływ Epikura i szkoły Ogrodu dostrzec można w pismach Staszica. 
Obecnie jednak epikureizm jest źle pojmowany i pokutuje w rozumieniu tej szkoły 
filozoficznej stoicki stempel oraz stereotypowe widzenie w epikureizmie „rozpar-
tego w wygodzie samolubstwa”, a w samej nazwie określenie „gazu rozweselającego 
i znieczulającego wrażliwość na bóle życia”27. Dopiero w marzeniach Morrisa lub 
fantazjach Nietzschego, zdaniem Świętochowskiego, ukazuje się typ przyszłości, 

z którego błyska jasność spokojnej duszy i który może kiedyś w zmienionych warun-
kach szczęścia ludzkości będzie powszechnym. Bogiem jednakże dzisiejszego czasu 
nie jest Apollo, oblubieniec muz, obwożący słońce po niebie, lecz Apollo, mściciel 
krzywd i stróż stad, które strzeże od wilków i zarazy28.

Już w rozprawce O	epikureizmie, dzięki opozycyjnemu zestawieniu epikureizmu 
i stoicyzmu, celowo wyzyskując różne modele obecności filozoficznej i tożsamoś-
ciowe wzorce, wskazuje Świętochowski na relacje: człowiek-kosmos i modele 
poznania stoickiego. Uwypuklenie wyróżników konstytuujących stoicki projekt 
 obecności  – m.in. panteizm, cnota (rozumiana jako pozbywanie się namiętności), 
apatia (jako posępna rezygnacja) – pozwala Świętochowskiemu na opisanie stoicy-
zmu jako regulatora egzystencji w ogóle. Za stoika uważa przecież tego, kto „topi 
jednostkę w ludzkości” i (warunkowo) afirmuje taki model egzystencji. Wedle Świę-
tochowskiego, etyka stoików jest najsurowsza, ale i najwznioślejsza, okazuje się 
najczystszą moralnością. Odwołanie do mądrościowych figur starożytnych pomaga 
rozpoznać własną kondycję i diagnozować doświadczenie wspólnotowe i indywi-
dualne. W Filozofachniewolnikach	(szkicu poprzedzającym obrazek dramatyczny 
Antea) powołuje się na Diogenesa i Epikteta, którego teorię przeobrażeń zapożyczał 
w interpretacji przekształceń formuły wolności. Przypomina te rysy, które ujawniały 
charakter mądrościowy filozofii i sposób jej uprawiania oraz charakter „obronny”, 
dający możliwość izolacji29.

Dwadzieścia dziewięć lat później – na łamach „Sfinksa” buduje także niezwykle 
pojemną i trafną definicję stoicyzmu. Można ją uznać za wzorcową formułę myśle-
nia o tej tradycji w drugiej połowie XIX wieku30. Definicja ta i sam tekst właściwy 
Stoików – są efektem wielu wykładów wygłoszonych w ramach TKP:

27 Tamże, s. 403. 
28 Tamże, s. 404. 
29 W. Okoński [A. Świętochowski] Filozofowieniewolnicy, „Tydzień” 1876, nr 13, s. 247–248; 

nr 14, s. 258–259. 
30 Niezbędne i wartościowe rozpoznania całościowe stoicyzmu jako filozofii mądrościowej, 

intensyfikującej model dziewiętnastowiecznej i dwudziestowiecznej refleksji nad stoicyzmem, przy-
noszą ówczesne prace: W. Dzieduszycki, Sceptycy,	stoicy	i	epikurejczycy, „Biblioteka Warszawska” 
1883, t. 3; W.L. Sheldon, Ruch	etyczny, przeł. J.K. Potocki i W.M. Kozłowski, Łódź 1899, L. Piniń-
ski, Pod	wrażeniem	„Rozmyślań”	Marka	Aureliusza, Kraków 1911; K. Kaszewski, L.A.	Seneka, 
„Biblioteka Warszawska” 1860, t. 1, s. 257–283; E. Renan, Marek	Aureliusz, „Tygodnik Ilustrowany” 
1881, nr 282, s. 334; nr 283, s. 349–351; nr 284, s. 367–368; T. Eustachiewicz, Seneka	w	Polsce, 
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Stoicyzm jest czymś odrębnym i czymś, co trwa dotąd między nami. Ale trwa jako 
ideał bardzo wysoko wzniesiony i bardzo rzadko wcielający się. Jest on zaś nie tyle 
mądrością, ile mocą charakteru. Jest puklerzem, dziś równie potrzebnym, jak przed 
20 wiekami, bo jedynie zabezpieczającym tych, którzy, idąc przez życie, muszą odbi-
jać ciosy walk i wytrzymywać ognie piekła31.

Podkreśla też wyraźnie w Stoikach, że ideał wyrzeczenia i rezygnacji, cnota 
prowadząca do osiągnięcia korzyści służą całościowemu projektowi antropolo-
gicznemu (ujawniającemu relacje między człowiekiem wiecznym a wyosobnio-
nym), a konfrontacja z cierpieniem ma zawsze element niezgody wpisany w to 
doświadczenie. Inaczej jest u Orzeszkowej – u której projekt antropologiczny, jakim 
jest stoicyzm, łączy się zwłaszcza pod koniec życia z chrześcijańską wersją uspo-
kojenia, gdzie zwątpienie i samotność ujawniają, że stoicyzm jest etapem w dro-
dze doskonalenia siebie, w poszukiwaniu religii (finalnie: ku spotkaniu z osobowym 
Bogiem i to widocznym nie tylko z perspektywy autobiograficznej, w dzienniko-
wym melancholijnym rwanym dyskursie Dni, ale przede wszystkim w próbie prze-
ciwstawienia się melancholii i walki o życie). 

Świętochowski w Stoikach wyraźnie podkreśla, że rozwój stoicyzmu rozszcze-
piający się na trzy gałęzie wiedzy: fizykę, dialektykę i etykę ulegał w ciągu wie-
ków zmianie i przybierał różne kierunki rozwoju. O Epiktecie (mimo jego włas-
nego kierunku rozwojowego) pisze, że zachował „rysy starego stoicyzmu” (31). 
Świadomość wyobrażenia danej rzeczy czy zjawiska okazuje się, zdaniem Świę-
tochowskiego, najbardziej przerażająca (np. wyobrażenie o śmierci, a nie sama 
śmierć). Rozważania nad filozofią stoików, stoicką rezygnacją, w której odzywają 
się – zdaniem Świętochowskiego – tony Eklezjasty, niezależność od wzruszeń, a nie 
zupełne znieczulenie w postaci apatii, uczącej sprawiedliwości i nakazującej łagod-
ność, określają charakter filozofa-mędrca w ogóle. W swej rozprawce wskazuje też 
na powinności filozofa:

Być filozofem znaczy: strzec geniusza w sobie przed wszelką sromotą i szkodą, ból 
i przyjemność zwyciężać, nic nie pozostawiać przypadkowi, nigdy nie chwytać się 
kłamstwa i obłudy, nie potrzebować cudzej pomocy, wszystkie zdarzenia przyjmować 
jako pochodzące stąd, skąd my sami wyszliśmy, wreszcie oczekiwać radośnie śmierci, 
widząc w niej tylko rozkład na pierwiastki, z których złożona jest każda istota. (38)

Świętochowski stoicyzm kojarzy z „mocą charakteru” (43), osiąganą dzięki  reflek-
sji nad kondycją podmiotową i poznaniem. A przecież od Dumań	pesy	misty (1876) 
poprzez cykle dramatów (szczególnie cykl Nieśmiertelne	dusze, dramaty antyczne) 
aż po Twinkę (1936) refleksja ta okazuje się wyrazista i modelująca wzorce tożsa-
mości. Namysł nad stoicyzmem staje się powodem postawienia pytania o  zasadność 

Kraków 1913. Zob. także: U. Kowalczuk, D.M. Osiński, Stoicyzm	i	jego	konteksty w	piśmiennictwie	
drugiej	połowy	XIX	i	początku	XX	wieku	[w:] „Humanitas”.	Projekty	antropologii humanistycznej, 
dz. cyt., s. 315–341.

31 A. Świętochowski, Stoicy, „Sfinks” 1909, z. 1, s. 43. Wszystkie cytaty podawane są z tego 
wydania. Po cytacie podaję numer strony cytowanej. 
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filozofii, pozycję filozofa (tego, „kto uprawia filozofię”), istotność i cel filozofo-
wania. I tu pomocna jest oczywiście lektura Rozmyślań	Marka Aureliusza, ważna 
zarówno dla Świętochowskiego, jak i Orzeszkowej. Ta diagnoza (jak u Orzeszko-
wej w Melancholikach) sytuuje się wobec przełomu antypozytywistycznego i jego 
konsekwencji epistemologiczno-etycznych, łącząc również stoicką rezygnację z wąt-
kiem chrześcijańskim (Eklezjastesową marnością). Spotkanie to ujawnia oczywiście 
skomplikowanie jego projektu antropologicznego. Ale z tej łączliwości wynika „lek-
ceważenie życia i dumna godność” (40) – takie cechy mają bohaterowie dramatów 
(Ojciec	Makary,	Regina, bohater późnej powieści – Twinko)32.

32 Dodać w tym kontekście wypada, że wśród pozytywistów zainteresowanych stoicyzmem 
najwyraziściej rysuje się taki projekt lekturowy w twórczości Orzeszkowej. Jak pisze Beata Obsu-
lewicz-Niewińska, w jej zapisie „najbardziej politycznie ukierunkowana filozofia monumentalizuje 
się i choć ciągle pozostaje w granicach racjonalności, zabarwia się czymś podobnym do religii, 
kultu”. B. Obsulewicz-Niewińska, Rzymscy	bohaterowie	Elizy	Orzeszkowej, Lublin 2003, s. 222. 
Dla Orzeszkowej fascynacja starożytnością ma uzasadnienie ewolucjonistyczne. Wydaje się ponadto, 
że stoicyzm Orzeszkowej jest ratunkowym, terapeutycznym elementem w poszukiwaniu wzorca 
pogodzenia z cierpieniem (rezygnacja i pogodzenie ze sobą współistnieją). Tak się dzieje w opo-
wiadaniach Dymy i	Porcelanka z  Chwil (1901) oraz w Przędzach (1903). Ze stoicyzmem współgrają 
w tym modelu elementy etyki pozytywistycznej, chrześcijańskiej i polska etyka tradycji patriotycz-
nej (wedle ustaleń Ewy Ihnatowicz). Zob. E. Ihnatowicz, Orzeszkowa	wśród	Greków	i	Rzymian [w:] 
Literatura	 i	 czasopiśmiennictwo	polskie	 1864–1918	wobec	 tradycji	 antycznej, dz. cyt, s. 81–99, 
szczeg. podrozdz. Obywatelskość (s. 97). O wzorcu wykorzystywania mistrzów stoickich jako 
mistrzów przetrwania przez „rzymską matronę” badaczka pisze: „Pisarka znalazła zatem dla idei 
heroicznej codzienności podparcie w tym wątku tradycji antycznej, który Zygmunt Kubiak pięknie 
określił jako «zachętę do cierpliwego męstwa, wolnego od skargi, przeciwstawionego niepojętemu, 
a często przerażającemu światu». To jeszcze jeden sposób nakładania się, w filozofii codzienności 
Orzeszkowej, wzorców chrześcijańskich i antycznych.” Tamże, s. 99. Zob. też: Z. Kubiak, Mitolo
gia	Greków	i	Rzymian, Warszawa 1998, s. 569. U Orzeszkowej (Melancholicy,	Chwile), podobnie 
jak to ma miejsce w tekście dyskursywnym Świętochowskiego (Stoicy, 1909), uwyraźnia się połą-
czenie modelu stoickiej rezygnacji z modelem chrześcijańskim (Eklezjastesa vanitas), a relacja 
stoicyzm – chrystianizm jest w projekcie pisarskim Orzeszkowej fundamentalna, by zrozumieć jej 
melancholijny zapis tożsamościowy. Ponadto dokonuje się w jej twórczości przemodelowanie wzorca 
narodowego (dokonanego w Gloria	victis, która jest przecież zapisem o pamięci i pielęgnowaniu 
przeszłości dzięki wykładnikom „pamiętania” – jakimi są pieśń, legenda, mit (i mityzacja). Prze-
modelowany kod stoicki, jako ważny element określający wzorce tożsamościowe, służy niejednok-
rotnie wzmocnieniu znaczenia ideałów patriotycznych i społecznych, choć bywa też od nich odłą-
czany (i wtedy realizuje się najciekawiej pod względem artystycznym). Wydaje się, że to właśnie 
medium utylitarystów pomaga odkryć stoicyzm jako ogranicystyczny, wspólnotowy (a na pewno 
społeczny) wzorzec myślowy i w nim ujawnia się zapewne jako sztuka życia. Już Schopenhauer 
widzi w stoickim usposobieniu dobry pancerz przeciw cierpieniom życia, umożliwiający „znosze-
nie” teraźniejszości, ale wyraźnie wskazuje, że przeciwstawia się prawdziwemu zbawieniu. Zob. 
A. Schopenhauer, Metafizyka	życia	i	śmierci, dz. cyt., s. 91. Bezpośrednie i jawne odwołanie Orzesz-
kowej do stoicyzmu i stoików (mistrzów przetrwania) ma miejsce w epistolografii: „Starożytnych 
pisarzy znam i czytuję, a śród nich stoicy budzą szczególny podziw mój i uwielbienie” (list do 
N.E. Iwanowskiego, 1882). Zob. E. Orzeszkowa, Listy	zebrane:	do	znajomych	i	przyjaciół…, pod 
red. J. Baculewskiego, do druku przyg. i koment. opatrzył E. Jankowski, Wrocław 1981, t. 9, s. 57. 
Różne sposoby wprowadzania wątków stoickich na różnych etapach jej twórczości  pozwalają  ujawniać 
różnorodną ich realizację: od wyrzeczenia, hartu ducha, cnoty, ciągłej pracy nad sobą, poświęcenia, 
niezłomności, dumy, wspaniałomyślności, zaangażowania w sprawy społeczne – aż do melancholii  
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Metafory życia jako wędrówki: peregrianatio	vitae lub navigare	necesse	est – 
mądrościowe figury starożytnych (formułę podaję za Piotrem Kowalskim33) były 
stale obecne w myśleniu Świętochowskiego. Adam Karpiński zauważa, że: 

Pielgrzym, żeglarz, wędrowiec – to człowiek „wywołany”, nie mający żadnego  miejs  ca  
własnego i pewnego na ziemi. Łacińskie słowo ‘peregrinus’ (‘per + ager’) oznacza  
kogoś, kto idzie przez pole, krainę otwartą; (…)34.

Świętochowski staje się takim człowiekiem „wywołanym”, nieustannie poszu-
kującym, którego głównym celem jest 

nie gromadzenie wrażeń, sycenie wzroku i pamięci egzotyką dalekich krain, jak dla 
dawnych pielgrzymów może też ciągle być owym celem augustiańskie poszukiwanie 
prawdy, które wszak nie na rynku, lecz w osobie jest zamknięte35. 

Z wędrówką wiąże się samotność i ryzyko. Samotność umożliwia zrozumienie, 
jest stymulatorem, dzięki któremu możliwe jest skupienie nad sobą i tym, co doty-
czy projekcji umysłu. Ryzyko wędrówki polega na tym, że może ona zwodzić, nie-
oczekiwanie zmieniać rozpoznania, a także może ogłuszyć, przestraszyć, zniechę-
cić do powrotu.  Każdym etapem wędrówki jest koło powrotu. Nie zawsze jednak 
wrócić można, nie zawsze wyrażamy chęć powrotu. Tak samo jest w języku. Inicja-
cja w język, przynosząca najbardziej nieoczekiwane rozpoznania oraz specyficzne 
i swoiste kształtowanie słowa, kształtowanie skondensowania myśli (formuła afo-
ryzmu) to proces, który może się nie skończyć, bo z języka nie ma wyjścia. Język 
zwodzi, oszukuje i krępuje, ale jest jedyną przestrzenią wolności. Dlatego Święto-
chowski zmaga się z formą, wypróbowuje prawie wszystkie gatunki literackie, by 
myśl zapisać w odpowiedniej formule. 

jako budulca tożsamościowego (kategoria utraty; pomocna lektura Marka Aureliusza). Ważne jest 
nie tylko to, jak zmienia się stoicyzm w obrębie reguł pisarstwa i rozpoznań Orzeszkowej, lecz 
także – jak reguły te określają całą matrycę stoickich przywołań i możliwości, które tkwią w źródłach 
stoicyzmu. Daje to możliwość połączenia opozycyjnych jakości w całość, która nie staje się mono-
litem, tylko dynamiczną, nieustannie poddawaną zmianom, kompleksową refleksją (u Świętochow-
skiego następuje selekcja jakości). Droga od jednoznaczności do różnicowania (intensyfikowania 
się) elementów ujawnia dynamiczność stoickiego wzorca antropologicznego. Należy również zazna-
czyć, że o ile u Orzeszkowej wspólnotowość, przyjaźń są ważniejsze od interesu jednostkowego, 
to u Świętochowskiego – co prawda to, co wspólnotowe, kooperatywistyczne i wzajemne jest 
ważnym budulcem, ale osobność i indywidualność stawiane i cenione są wyżej.

33 Por. P. Kowalski, Odyseje	nasze	byle	 jakie.	Droga,	przestrzeń	 i	podróżowanie	w	kulturze	
współczesnej, Wrocław 2002, s. 25. Por. także: tenże, Gościniec,	drogi	rozstajne	i	peregrinatio	vitae.	
Wprowadzenie	do	antropologicznej	lektury	drogi	i	rozdroży, „Literatura Ludowa” 1995, nr 4–5.

34 A. Karpiński, Staropolska	poezja	ziemskich	ideałów.	Próba	przekroju, Wrocław 1983, s. 29. 
Autor zauważa, że „w prawie rzymskim ‘peregrinus’ znaczy obcy, przybysz, cudzoziemiec (w prze-
ciwieństwie do obywatela). Podobnie alegoria morza, okrętu, żeglarza, oznaczająca świat, życie 
ludzkie, człowieka miotanego burzami zakłada brak stabilizacji, miejsca własnego, wszelkiego 
rodzaju słabości egzystencji (s. 29). 

35 P. Kowalski, Odyseje	nasze	byle	jakie.	Droga,	przestrzeń	i	podróżowanie	w	kulturze	współ
czesnej, dz. cyt., s. 25. 
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Wędrówka jest także swoistym byciem nad przepaścią, a aforystyka jak wędrówka 
jest re-formą myśli. Makroprzestrzeń wędrówki zapisana jest w mikroprzestrzeni 
aforyzmu. Kategorię wędrówki trafnie może ująć formuła palimpsestu. Na doświad-
czenie wędrowania – inicjacji – nakłada się w sposób oczywisty doświadczenie 
poznawania, penetrowania języka i eksploracje w formy kultury. Swoiste „oddra-
pywanie sensu” następuje jednak symultanicznie. Wyciszenie wędrowca ujawnia 
zarazem statyczność i dynamiczność, a wędrówka jest rozpoznaniem i dokumentem. 
Świętochowski jako wędrowiec, ale nie: pielgrzym, podróżnik, turysta, kolekcjonuje 
swoje myśli i wrażenia uobecnione podczas wędrówki w postaci myśli. Zbieranie 
myśli, zapisywanie ich w strukturze aforyzmu to odbicie wędrówki myśli. Kolek-
cjonowanie myśli staje się w przypadku Świętochowskiego rodzajem „egzystencjal-
nej strategii”36. Przestrzeń wędrówki fizycznej staje się punktem wyjścia ku poszu-
kiwaniu tożsamości, autoświadomości twórczej37. Autor Pustelnika jest mędrcem, 
zbieraczem ulotnych prawd. Za Baudelairem można powiedzieć, że ten poszuku-
jący podmiot wędrujący w przestrzeni ogrodu i w przestrzeni myśli to „kalejdoskop 
obdarzony świadomością”38. Tyle tylko, że nie ma on cech flanêura. Święto chowski-
-wędrowiec wybiera inny model uczestnictwa w kulturze. Ale warto podkreślić, że 
spójna z doświadczeniem bohatera Malarza	życia	współczesnego i bohaterów Parys
kiego	spleenu, jest formuła zapisu – w przypadku Świętochowskiego formuła afo-
ryzmu, w której dokonuje się przepracowywanie straty. 

Relacją z wędrówki staje się aforystyczna przestrzeń myśli jako struktura porząd-
kująca, swoisty świadomościowy dyskurs wędrowca, który charakteryzuje myślenie 
o całości. Aforyzm staje się zapisem codzienności, ale nie przygodności. To misternie 
obmyślana forma konstrukcji mikroświata odbitego w przestrzeni wędrówki, w przes-
trzeni poznania, przestrzeni ogrodu. Figura wędrowca staje się strategią wobec rzeczy-
wistości. Świętochowski opisuje więc swoją narrację/opowieść39 w języku afo ryzmu, 
a wędrówka jest konstytutywnym składnikiem porządkującym narrację. Bedeker 

36 Formułę tę (zastosowaną do Kraszewskiego) czerpię od Doroty Siwickiej, która pisze o kate-
gorii kolekcjonowania przedmiotów przez Kraszewskiego jako strategii egzystencjalnej „pozwala-
jącej budować mu rzeczywistość ułożoną, posegregowaną, policzoną”. Por. D. Siwicka, Kolekcja	
wobec	nikczemności	świata [w:] Zdziwienia	Kraszewskim, pod red. M. Zielińskiej, Wrocław 1990, 
s. 137. Warto też zwrócić uwagę na ciekawą refleksję Marka Zaleskiego (po lekturze Susan Sontag) 
dotyczącą świata kolekcjonera, który „nie jest jedynie światem istniejącym estetycznie, ale jest także 
światem ściganego ideału”. M. Zaleski, Formy	pamięci, Gdańsk 2004, s. 58. Myślę, że kolekcja 
myśli Świętochowskiego oprócz tego parnasizującego – estetycznego wyróżnika, jest projektem, 
w którym ideałem byłoby zapanowanie nad uporządkowaniem myśli. 

37 Poszukiwanie tożsamości i figura sprzeciwu wobec instytucjonalności cechuje myślenie 
i strategię egzystencjalną Świętochowskiego. Maria Janion w kontekście postawy Zoriana Dołęgi 
Chodakowskiego zauważa, że w kategorii wędrowania objawiało się „silne poczucie sprzeciwu 
wobec stabilnego, instytucjonalnego establishmentu naukowego czy literackiego”, które oznaczało 
również „obranie zupełnie odmiennego stylu życia”. Por. M. Janion, Niesamowita	Słowiańszczyzna, 
dz. cyt., s. 50. 

38 Ch. Baudelaire, Malarz	życia	współczesnego, dz. cyt., s. 201. 
39 Por. A. Wieczorkiewicz, Wędrowcy	fikcyjnych	światów.	Pielgrzym,	rycerz	i	włóczęga, Gdańsk 

1996, s. 27. 
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 zastępuje mapa mentalna, wędrowiec narażony jest zatem na  niebezpieczeństwo błędu, 
które wynika również z ryzyka wędrówki. Ale przecież wędrówka wiedzie ku rozpo-
znaniu, ku słowu, ku prawdzie, która może okazać się „błogosławioną, że do uwie-
rzenia trudną” (D, 36). Najważniejsze jest to, że odbywa się ona bez klucza. 

Wędrówka, jak to już zostało podkreślone, jest zadaniem, terapeutyczną (re)- 
konstrukcją świadomości, widzeniem świata, które wiedzie ku źródłom i do źródeł. 
Stając się figurą wolności, przede wszystkim wolności słowa, ujawnia, że szuka-
nie formy zapisu myśli nie jest tu utopijnym projektem. Jak zauważa Janina Abra-
mowska, „wędrowanie (wraz ze swą opozycją – trwaniem w miejscu) należy do 
najstarszych «dwuplanowych» obrazów poetyckich służących przekazywaniu treści 
antropologii filozoficznej i etyki”40. Świętochowski, wyruszając w drogę ku słowu 
(w przestrzeni procesualności), ma świadomość rozpościerającej się przed nim przes-
trzeni – ogrodu i ograniczenia czasem własnej biografii. Obłaskawia przestrzeń 
w języku, dostrzega narzędzia kategoryzacji świata – aksjologii i epistemologii41. 
Wędrówce (w ogóle, nie tylko wędrówce Świętochowskiego) przynależy przyrodzona 
niewiedza i nadprzyrodzona celowość, bowiem – jak zauważa Anna Wieczorkiewicz 
– bytem perypatetyka jest droga42. Warto przywołać tu kontekst Diltheyowskiego 
pojęcia: Erfahrung (doświadczenie, od: fahren – jechać, wędrować, podróżować) 
i Erlebnis	(przeżycie)43. Wędrowanie określa procesualność, wydarzanie się życia 
i zapisywanie jego elementów, a egzystowanie – wedle formuły Dariusza Śleszyńs-
kiego – to uobecnianie czegoś „w doświadczeniu i działaniu, będąc już i zawsze 
w relacji do czasu. Jest to wewnętrzny horyzont świadomości czasu”44. 

Sentencyjność jako struktura skondensowanej definicji, miniatura wędrówki 
w słowie, skupia w sobie ciągły dialog intertekstualny, wpisuje Świętochowskiego 
w poczet filozofów-wędrowców, dla których odsłony życia stały się wariacjami na 
temat jego zmienności, dziwności, niezrozumiałości (z całą konsekwencją różnicy 
– przywołuję tu Lorda Paradoksa – Wilde’a i Nietzschego45 – owych kluczników 

40 J. Abramowska, Peregrynacja	[w:] Przestrzeń	i	literatura, red. M. Głowiński, A. Okopień-Sła-
wińska, Wrocław 1978, s. 127. 

41 Podaję tę formułę za Anną Wieczorkiewicz. Por. taż, dz. cyt., s. 13. 
42 Tamże, s. 22, 140. 
43 Barbara Skarga zauważa, że słowo „doświadczenie” zawiera w sobie świadectwo: „Doświad-

czenie zatem ma o czymś świadczyć, a ten, kto doświadcza, jest po prostu świadkiem. Jest się 
 świadkiem czegoś, czyli mamy tu do czynienia z konstrukcją intencjonalną, Ja jestem wobec czegoś, 
i co więcej jestem tego czegoś świadomy, inaczej nie mógłbym świadczyć. Doświadczenie, świadec-
two i świadomość – z tego samego korzenia pochodzi także światło – zostają tu ściśle z sobą powią-
zane”. Zob. B. Skarga, O	doświadczeniu [w:] tejże, Kwintet	metafizyczny, Kraków 2005, s. 120. 

44 D. Śleszyński, Wędrówka	doświadczenia.	Podejście	fenomenologiczne	i	egzystencjalne, Bia-
łystok 1998, s. 41. 

45 Warto w tym kontekście warto przywołać uwagi Magdaleny Popiel na temat aforystyki 
Wilde’a i Nietzschego. Por. M. Popiel, Retoryka	zła	w	„Próchnie”	Wacława	Berenta, „Pamiętnik 
Literacki” 1995, z. 3, s. 16. Warto podkreślić również związek aforystyki z biografią zarówno 
Wilde’a (który swoje życie traktował jak żonglerkę intelektualną, aforystyczną możliwość działania 
słowem i zacierał tym samym relację: sztuka-życie), jak i Nietzschego, wybierającego aforyzm jako 
jedyny język będący w stanie opisać niuanse horyzontu obecności i egzystencję samą. 
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myśli filozoficznej XX wieku w przestrzeni paradoksu i aforyzmu, które obierają 
jako język służący diagnozie i refleksji kondycji podmiotu). Bo przecież pytać – to 
kluczyć. Wędrówka wiedzie od znaku do znaku, od figury do figury następuje usta-
nowienie mentalnej mapy wędrówki, zapis czy odwzorowanie projekcji świado mości. 
Aforystyka autora Herezji	 i	paradoksów to jedność treści i formy jako warunków 
egzystencji myśli, kondycja człowieka zostaje zaś wpisana w formę działania, skoro 
– jak stwierdza Bogdan Baran – aforystyczność to podmiot i orzeczenie46. 

Paradoksy i aforyzmy Świętochowskiego można poddać zabiegowi sprawdzenia 
ich jakości dzięki „rakowatej” strukturze zdania. Polega ona, wedle wskazówek Eco, 
na odwróceniu członów podmiotu i orzeczenia, wstawieniu bądź wyeliminowaniu 
negacji, zamianie członów bądź antynomicznym zamienieniu wyrazów znaczących. 
Oto kilka przykładów takiej rekonstrukcji:

Miarą szczęścia człowieka jest ilość jego radosnych urojeń. (Okruchy, 197)
Miarą nieszczęścia człowieka jest ilość jego radosnych urojeń.

Kobieta wywarła na dzieje ludzkości bardzo mały wpływ duszą, ale ogromny cia-
łem. (Okruchy, 199)
Kobieta wywarła na dzieje ludzkości bardzo mały wpływ ciałem, ale ogromny duszą.

Największą obcość i pustkę uczuwamy nie śród ludzi złych, ale śród ludzi małych. 
(Okruchy, 202)
Największą obcość i pustkę uczuwamy nie śród ludzi małych, ale śród ludzi złych.

Ale, biorąc pod uwagę realizację Świętochowskiego, taki rodzaj sprawdzania 
jakości aforyzmów jest bezzasadny, ponieważ intencjonalnie nie mają one na celu 
estetycznej żonglerki, obliczonej często na szokujący efekt, i zabawy, a tylko taki 
sposób umożliwia potraktowanie aforyzmu jako egzemplum dającego się poddać 
opresji przestawienia i sprawdzenia. Umberto Eco, analizując paradoksy Wilde’a, 
właśnie tę podstawową możliwość określa jako wyróżniającą je i dającą się poddać 
mechanizmowi sprawdzenia ich kunsztu:

Wilde jest uosobieniem dandysa, ale nie może się równać z lordem Brummelem, ani 
nawet ze swoim ulubionym Des Esseintes’em, i nie zadaje sobie trudu, aby odróż-
nić paradoksy, nośniki prawd obraźliwych, od aforyzmów, nośników prawd akcep-
towalnych, ani też od aforyzmów rakowatych, które są czystą igraszką umysłu obo-
jętnego na prawdę. […] Jednakże dbałość o styl i o prowokację estetyczną to jeszcze 
za mało, aby Wilde’a uniewinnić, skoro nie potrafił odróżnić prowokacji paradok-
salnej od powierzchownej47.

A przecież podstawowym wyróżnikiem paradoksów i aforyzmów (które oczywi-
ście rozróżniam ze wzglęgu na specyfikę genologiczną, związaną także z intencjo-
nalnością, ale świadomie traktuję je łącznie jako całość znaczeniową – miniatury)  

46 Por. B. Baran, Postmodernizm	i	końce	wieku, Kraków 2003, s. 76.
47 U. Eco, Paradoks	i	aforyzm [w:] tegoż, O	literaturze, przeł. J. Ugniewska, A. Wasilewska, 

Warszawa 2003, s. 73–74. 
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Świętochowskiego jest przekonanie o ich słuszności i prawdziwości. Choć Święto-
chowski wpisuje prawdziwościowy projekt w ich formę i poszukuje dzięki takiej 
formie zapisu – właśnie adekwatnych myślowych struktur, które ujawniałyby sposób 
dochodzenia do prawdy (fundament jego aforystyki), to jest przekonany, że prawda 
zależy od perspektywy poznawczej. W tym kontekście istotne staje się stwierdzenie, 
które ujawnia perspektywiczną naturę prawdy i jej niejednoznaczność:

Pomiędzy paradoksem a prawdą zachodzi ta różnica, że pierwszy rozjaśnia przed-
miot silnym światem z jednej strony, a druga słabym światłem z wielu. (Herezje	
i paradoksy, 182)
W najsprzeczniejszych paradoksach tkwią prawdy względne, które posiadają o tyle 
wartość, że bezwzględnych nie ma. (Okruchy, 193)

W tych korpusach paradoksów Świętochowskiego – w przeciwieństwie do reto-
rycznych chwytów zabawnych (śmiesznych) sentencji Wilde’a, jego retorycznego 
nieumiarkowania, jak pisze o nich włoski semiotyk – widać filozoficzną pasję48. 
Pasję, która ujawnia, że humanizująca przestrzeń doświadczenia, refleksja nad pod-
niesieniem wartości człowieka, kultywowanie charakteru, okazują się dominantami 
myśli autora Okruchów. 

Aforystykę Świętochowskiego, co oczywiste, charakteryzuje retoryczność 
stylu (pozbawiona jednak retorycznego zdobnictwa, nadmiaru, ornamentu w negatyw-
nym tego słowa znaczeniu), asocjacyjny sposób myślenia, który staje się przy-
czyną wykorzystania metaforyki, kalamburu, paradoksu, dowcipu, ironii, sarkazmu, 
przekory. Obok prostoty pojawia się opisowa rozlewność, patetyczność (czasami 
w tonacji parafrazy biblijnej), używanie wielkich kwantyfikatorów: „każdy”, „wszy-
scy”, „wszystko”. Widać to zarówno we wcześniejszych aforyzmach – obecnych 
w jego twórczości, jak i w korpusach oddzielnych zbiorków:

Każda epoka, każdy zamknięty w sobie większy lub mniejszy odcinek czasu, każdy 
stan kultury ma własną skalę wartości. (1900)

Domem każdego człowieka jest samotność jego. (1900)

Każdy stanowi odrębny świat, dzielą nas głębsze lub płytsze przepaście, na które rzu-
camy zwodzone mosty i chwilowe kładki, ażeby się na nich spotkać i porozumieć, 
ale po krótkiej wymianie uczuć i myśli wracamy znowu do naszej samotności, prze-
rywając komunikację. Tak samo nie rozumieją się narody. (1907)

Każdy człowiek stwarza sobie świat własny, odmienny od innych, który on rozumie, 
uznaje i kocha. Jest to rodzaj oprzędu, jakim osnuwa się owad. (Okruchy, 198)

Ze wszystkich tytułów najbardziej pogardzanym jest tytuł człowiek. Każdy wprzód 
nazwie się kupcem, przemysłowcem, urzędnikiem, profesorem, artystą, naukow-
cem, a dopiero potem człowiekiem. Kiedyś, kiedyś jednak ten tytuł będzie najwyżej 
ceniony. (Okruchy, 198)

48 Tamże, s. 80. 
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Wszyscy ludzie przechodzą przez życie jak aktorzy na scenie, mniej lub więcej ucha-
rakteryzowani przez reżyserię społeczną. (Okruchy, 205)

Sprzyjają one niewątpliwie uniwersalizacji i mocnej konstatacji (podwójna 
kategoryzacja to nie tyle uszczegółowienie i hiperbolizacja, co zastosowana figura 
pleonazmu)49. Lapidarna i mocna fraza aforyzmu przyjmuje często konwencję 
opisową, poetykę minieseju, minitraktatu, miniprzypowieści, funkcje katechizmo-
wych prawd, służących jako dewiza światopoglądu50. Zapisy te – jak zauważa Maria 
Brykalska – mają charakter luźnych notatek, sentencji, drobnych utworów literackich 
(satyryczne scenki dialogowe Sceny	z	komedii	życiowej), są wśród nich przysłowia, 
dużo aforyzmów obcych – Chamforta, Conrada, France’a, Montaigne’a, Naruszewi-
cza, Nietzschego, Vauvenargues’a i innych, niektóre z krytycznymi komentarzami 
samego Świętochowskiego51.

Aforyzm staje się formą wieczności, momentalnym zapisem wieczności. Tak 
Jaspers interpretuje aforystykę Nietzschego52 i formuła ta naświetla oraz diagnozuje 
dobrze fenomen aforystyki Świętochowskiego, formę dominującą w jego myśleniu53. 
Świat dla Nietzschego – wedle Jaspersa – jest rezultatem interpretacji, a procesem 
bytu (zarówno w stawaniu się, jak i w życiu natury) jest „i n t e r p r e t o w a n i e lub 
z i n t e r p r e t o w a n i e”54. Gilles Deleuze określa strategię wyboru formy objaśnia-
nia reguł, granic, prawideł i (bez)sensu świata jako nową koncepcję filozofii: 

49 Por. także uwagi Jana Jakóbczyka dotyczące aforystyki Irzykowskiego. Por. Aforyzmy:	mię
dzy	perswazją	a	zadumą [w:] tegoż, Szachy	literackie?, dz. cyt., s. 146–158. Autor pisze o specy-
ficznych hipotaktycznych konstrukcjach, którym podporządkowane są aforyzmy Irzykowskiego 
i zestawia ten sposób zapisu z myśleniem parataktycznym Brzozowskiego z Legendy	Młodej	Polski 
(s. 156). Por. także: F.H. Mautner, Maksymy,	sentencje,	fragmenty,	aforyzmy, przeł. M. Łukasiewicz, 
„Pamiętnik Literacki” 1978, z. 4, s. 297–304 (naturalnym kontekstem prawdziwego aforyzmu jest 
izolacja); tenże, Der	Aphorismus	als	literarische	Gattung, „Zeitschrift für Ästhetische und allgemeine 
Kunstwissenschaft” 1933 (22), s. 132–175; tenże, Der	Aphorismus	als	Literatur, „Jahrbuch 1968 
der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung” (Darmstadt) 1969, s. 51–71; M. Głowiński, 
Aforyzmy	a	slogan [w:] tegoż, Narracje	literackie	i	nieliterackie, Kraków 1997, s. 292–299 (oraz 
uwagi Michała Głowińskiego dotyczące aforystyki [w:] tegoż, Powieść	młodopolska, Wrocław 1969, 
s. 120); P. Grzegorczyk, Aforyzmy	Irzykowskiego, „Prosto z Mostu” 1938, nr 8, s. 8 (Autor – przy 
okazji recenzji aforyzmów Irzykowskiego – stwierdza, że „podobna subtelność stylizacyjna, posłu-
giwanie się antytezą, imperatywność i chęć przewartościowywania” możliwe są tylko u Nietzschego, 
jednego z największych aforystów). 

50 Por. stwierdzenia Marii Brykalskiej ze Wstępu	do Aforyzmów Świętochowskiego. Autorka 
pisze tam, że aforyzmy Świętochowskiego w swym charakterze bliskie są określeniom źródłowym: 
egipskiemu – „nauka”, sanskryckiemu – „piękne lub dobre powiedzenie”, greckiemu – „wytyczanie”, 
łacińskim – „sententia, aurea, aucta dicta” (s. 19). 

51 Tamże, s. 18.
52 Por. K. Jaspers, Nietzsche, dz. cyt., s. 313–314.
53 Tamże, s. 313.
54 Tamże, s. 259. Autor pisze także, że: „przenośnię interpretacji dla wyrażenia podstawowego 

stosunku istnienia do bytu Nietzsche czerpie z filologii: ze stosunku interpretacji do tekstu. Tekst 
posiada treść i sens, który interpretacja ma uchwycić. Tekst uchodzi za coś stałego, czy też zawarty 
w nim sens, który może być zrozumiany prawidłowo lub nieprawidłowo; interpretacja wykraczająca 
poza to uchodzi za wątpliwą.” (s. 228). 
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Nietzsche włącza do filozofii dwa środki wyrazu: aforyzm i poemat. Formy te zakła-
dają jej nową koncepcję, nowy obraz myśliciela i myśli. Ideał poznania, ideę odkry-
wania prawdy Nietzsche zastępuje interpretacją i oceną. (…) aforyzm jest sztuką 
interpretowania i zarazem czymś, co należy interpretować55. 

Aforyzm Świętochowskiego staje się „maską”, „kształtem myśli” – jak zauważa 
Maria Brykalska56. Wilhelm Feldman pisał o Świętochowskim z okazji jego jubi-
leuszu już w 1908 roku:

Gdyby mnie pytano: jak najgodniej uczcić Świętochowskiego, radziłbym, by popro-
szono go o sporządzenie z mnóstwa tomów wydanych, tudzież nie zebranych swo-
ich pism, małego zbiorku aforyzmów. Powstałoby dziesięć arkuszy zdań, z których 
każde migotałoby oszlifowaniem i blaskiem, jak brylant i miałoby brylantową siłę, 
przejrzystość, świetność, drogocenność. Mała książeczka, a jestem pewien, że stanę-
łaby w literaturze światowej w jednym rzędzie z małymi książeczkami La Bruyère’a, 
La Rochefoucaulda, Chamforta – nieśmiertelna. Czy wiele jest książek, o których 
dałoby się to powiedzieć? Nie dajmy więc zginąć perłom w morzu szerokim dzia-
łalności Świętochowskiego; one są najcenniejsze – są jego istotą57.

Aforystyka pokazuje świadomość wędrowania „ku”. Aforystyczna wędrówka 
Świętochowskiego w słowie zmierza ku sproblematyzowaniu kwestii newralgicznych 
i bolesnych. Aforysta piętnuje w nich głupotę i próbuje określić jej źródła. Definiuje 
płaszczyzny kulturotwórczego rozwoju człowieka, określa znaczenie tolerancji, kon-
dycji człowieka-wędrowca i przestrzeni jego partycypacji, jego narodowość:

Gdy naród znikczemnieje, jego nazwa jest obelgą. (Herezje	i	paradoksy, 186)
Gdy naród zaśnie, śpi tak twardo, że budzi się dopiero wtedy, kiedy na swym gardle 
uczuje nóż morderców. (Herezje	i	paradoksy, 187)
Wszyscy ludzie domagają się wolności jak instrumentu, na którym nieudolnie rzę-
polą, a na którym grać umieją tylko artyści. (Herezje	i	paradoksy, 188)
Prawa powinni stanowić ludzie biedni, pokrzywdzeni i nieszczęśliwi, ale niestety mają 
zwykle za mało rozumu, a za wiele samolubstwa. (Herezje	i	paradoksy, 189)
Małym ludziom zdaje się, że gdy przypaszą sobie wielki miecz władzy, potrafią nim 
doskonale rąbać, podczas gdy po każdym zamachnięciu się wraz z nim upadają. 
(Herezje	i	paradoksy, 190)
Tyrani narodów, jak poskramiacze słoniów, starają się przede wszystkim zniszczyć 
w nich poczucie siły. (Herezje	i	paradoksy, 190)
Najzajadlej psy szczekają na tego, który koło nich przebiega prędko. Podobnie ludzie. 
(Okruchy, 205)

55 Por. G. Deleuze, Nietzsche, dz. cyt., s. 23.
56 M. Brykalska, Wstęp, dz. cyt, s. 9. Maria Brykalska przywołuje w tym kontekście również 

opinie Feldmana (który uważa aforyzmy Świętochowskiego za najwybitniejsze i najtrwalsze jego 
osiągnięcie) i Lorentowicza (określającego aforyzmy Posła Prawdy jako pokłady „rzetelnego złota, 
z którego mistrz języka już to sypie piramidy metafor, już to wytapia olśniewające paradoksy”).

Feldman pisał w innym miejscu: „Zostanie wybór aforyzmów i paraboli, o ostrym dowcipie, 
pesymistycznych wobec natury ludzkiej refleksjach, świetnej epigramatycznej formie (…)”. W. Feld-
man, Współczesna	literatura	polska…, dz. cyt., s. 112. 

57 W. F. [W. Feldman], Świętochowski	–	Krzywicki, „Krytyka” 1908, t. 2, s. 214. 
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Gdyby ludzie nagle zrzucili ubrania i stanęli nadzy, nie wyglądaliby odmienniej i nie 
sprawiliby sobie wzajemnie większej niespodzianki, niż gdyby odrzucili wszystkie 
konwencjonalne kłamstwa i zaczęli mówić szczerze. (Okruchy, 206)
Błogosławiony będzie ten czas, kiedy przychodzący policjant będzie tak mile witany, 
jak listonosz. (Okruchy, 208)

Świętochowski rozpoznaje i redefiniuje wzorce i formuły polskości, paradyg-
maty myślenia, wzorce teraźniejszości, reinterpretuje historię. Określa narracyjną 
funkcję historii, traktuje ją jako opowieść, dyskurs uprawdopodobniający, ale nie 
prawdziwościowy:

Historia kanalizuje życie przeszłości i wiele sławionych czynów spuszcza do ście-
ków (Herezje	i	paradoksy, 191)
Historia badając cmentarze przeszłości, często obala wspaniałe pomniki i wykopuje 
spod nich nieboszczyków, których grzebie we wspólnych, bezimiennych grobach. 
(Herezje	i	paradoksy, 191–192)
Przypatrując się spółczesnym wypadkom i spółczesnym o nich opiniom, które posłużą 
za źródła późniejszym dziejopisom, przekonywamy się, że historia nie jest wcale 
nauką, lecz powieścią osnutą na zdarzeniach rzeczywistych i kłamstwach. Różni się 
ona od zwykłych powieści tylko większym prawdopodobieństwem. (Okruchy, 212)
Historia pisana jest zbiorem wypadków nie zrośniętych organicznie, lecz związanych 
mechanicznie frazeologią. (Okruchy, 212)

Ujmuje w swym korpusie aforyzmów w ramy słowa reinterpretację mitów, fanta-
zmatów narodowych. Dokonuje rozrachunku z polskością, z rolami dziedzictwa prze-
łomów światopoglądowych, społecznych, politycznych i gospodarczych. Aforyzmy 
Świętochowskiego ujawniają ponadto walkę z zacofaniem świadomości narodowej, 
z zagubieniem perspektywy, regresją w myśleniu o dziejach, przetwarzaniem mecha-
nizmów kształtujących świadomość uczestników teatru codzienności:

Prawdziwego człowieka można widzieć tylko w świecie dzikości, bo świat kultury 
jest, jak Pompeja, zasypany popiołem wulkanów kłamstwa, spod którego odkopie 
go dopiero odległa przyszłość. (Herezje	i	paradoksy, 184)

Aforyzmy te określają momenty przemian kultury, wskazują na przyczyny kry-
zysu, ujmują aporetyczność podmiotu i migawkowość rzeczywistości, jej opresyjny 
charakter i umasowienie. Świętochowski jest świadomy rozmycia granic rzeczywis-
tości i niemożności sztywnej kategoryzacji zjawisk:

Ponieważ żyjemy i żyć musimy w świecie zmyśleń, przeto należy się starać, ażeby 
przynajmniej każda o nim bajka była piękna. (Okruchy, 195)
Człowiek tak się ciągle potyka o tajemnice, jak ślepy, który zabłądził w lesie. (Okru
chy, 198)
Rzeczywistość, prawda życia, jest tak okropna, że bez złudzeń nie można by jej 
wytrzymać. Ratują się nimi nawet ci, którzy je zwalczają i uważają za szkodliwe. 
(Okruchy, 201)
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Jako aforysta żywi również przekonanie, że celem życia jest samo życie, ale czło-
wiek musi patrzeć na siebie jak na widza, „z teatralnej perspektywy”, tylko wtedy 
rozpozna bowiem swoje słabości i prawdziwą naturę własnego „ja”:

Ze wszystkich widowisk ludzie najbardziej lubią teatr i cyrk, bo to są najwierniej-
sze zwierciadła ich życia, złożonego z udawania, zręczności i błazeństw. (Herezje	
i paradoksy, 187)

Zbiór aforyzmów ujawnia także lęki o przyszłość, o fundament moralności, tra-
dycji, religii, poszukiwanie prawdy jako nie do końca weryfikowalne doświadcze-
nie egzystencji:

Poszukiwacz prawdy, jak poszukiwacz złota, mieszka w namiocie głodny i obdarty, 
musi przekopać góry piasku, zanim znajdzie grudkę cennego kruszcu, a często nie 
znajdzie go wcale. (Herezje	i	paradoksy, 182)

Okruchy wyrażają ponadto dystans człowieka odchodzącego ze świata, ze sceny 
literackiej, politycznej, ale i ze sceny życia. Wiele z nich dotyczy znikomości ludz-
kiej wobec potęgi wszechświata:

Cała nasza wiedza jest zaledwie punktem świetlnym w ciemnościach nieskończono-
ści. Ale nie zapominajmy, że drobny płomyczek zapałki zabezpiecza nas od błądze-
nia w nocy. [Okruchy, 195]
Kto chce zachować w duszy zapał do zdobywania wiedzy, niech go strzeże od podmu-
chów myśli o nieskończoności, bo one go zgaszą. (Okruchy, 193)

Wiele aforyzmów (które celowo już przywoływałem w kontekście diarystycz-
nego zapisu) ujawnia również rys tragizmu jednostki wpisanej w kosmos zdarzeń 
oraz tragizm doświadczenia śmierci: 

Byłoby to dość przyjemnym, gdyby śmierć była tylko zdjęciem i złożeniem do grobu 
starego i zniszczonego ubrania ducha, który albo pozostanie nagim, albo mu bóg czy 
natura sprawi nowy strój wcielenia. (Okruchy, 204)
Straszną nie jest śmierć, zwykle bezbolesna, ale świadomość śmierci. Pod tym wzglę-
dem zwierzęta są szczęśliwsze od ludzi – nie wiedzą, że umrą. (Okruchy, 204)
Nieskończoność odejmuje wszelką wartość wiedzy człowieka, w którą on wkłada 
tyle wysiłków i z której wydobywa dla siebie tyle dumy. Śmierć zabiera i niszczy 
wszystko, co człowiek ukochał. (Okruchy, 204)

Życie jako wędrówka jest czytaniem znaków kultury, jej wykładników myślenia 
czy bodźców do poszukiwania własnego sposobu interpretacji rzeczywistości. Wyj ś-
cie z kultury wielkiego miasta i osiedlenie się na prowincji umożliwia realizowanie 
w pełni wzorca biografii jako wędrówki mędrca po ogrodzie. Dzięki twórczej dro-
dze zamknięcia się w przestrzeni ogrodu oraz interpretowania świata i relacji nim 
rządzących z tej perspektywy możliwe okazuje się, w przypadku Świętochows kiego, 
właściwe rozpoznanie siebie. Jednak zamknięcie się w sobie nie wyklucza atmos-
fery dialogu, w której dokonywało się obcowanie w trudnej polskiej  rzeczywistości. 
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Apelowanie o budowanie własnego wewnętrznego świata podkreśla rolę samoświa-
domości w kształtowaniu charakteru, sankcjonując ją językiem własnej biografii, 
która staje się śladem głosu perypatetyka podejmującego trud wędrówki, by w niej 
można było rozpoznać własną tożsamość. 

Fragmenty dyskursu (wędrowca) zapisanego w tkance aforystycznej to strzępy 
fabuły życia, okruchy prawd o człowieku, którego przeobrażenie na drodze twórczej 
jest – wedle Świętochowskiego – dominantą konstytuującą jego świadomość (także 
świadomość nieświadomości poznania). Aforyzmy stają się swoistym językiem filo-
zofii Świętochowskiego, jego ciągłego poszukiwania formy właściwej do tego, by 
opowiedzieć świat i opowiedzieć siebie. Szukanie jako wędrówka po meandrach 
 rzeczywistości odbywa się pod egidą prawdy, która wyzwala dzięki temu, że jest 
dana w osobniczym doświadczeniu i oparta na paradoksach. Owe „przygody czło-
wieka myślącego” (jak powiedziałaby Dąbrowska) począwszy od etapu walki „starej” 
i „młodej” prasy, na wsi w Brzezinach, później w ogrodach w  Gołotczyźnie z dala 
od wielkomiejskiego wiru i pędu, w miejscu wyciszenia (na werandzie  własnego 
domu z widokiem na przejeżdżające pociągi) to rozmyślanie zadumanego mędrca 
nad sensem świata i kolejami ludzkości, nad biegiem zdarzeń, sensownością i celo-
wością kosmosu, nad relacjami fundującymi porozumienie między ludźmi. 

Taki właśnie zadumany mędrzec rysuje się na fotografii w parku w „Krzewni” 
z 1937 roku (ze zbiorów Marii Świętochowskiej-Grossmanowej przekazanych 
Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie), którą wybieram jako rodzaj swoistej ikony 
jego biografii myśli i biografii życia. Świętochowski z rękami założonymi do tyłu, 
z długą siwą brodą, nieco pochylony, zapatrzony, sfotografowany jakby znienacka, 
w cieniu ogrodu. I za nim tylko cień jego postawy, cień człowieka myślącego, filo-
zofa. Wędrowiec	i	jego	cień	– chciałoby się rzec za Nietzschem58.

58 Ten kontekst nietzscheański jest w myśleniu Świętochowskiego ważny i uzasadniony.  Niet-
zsche jest przecież filozofem-wędrowcem (zrywającym z murami akademii), dla którego aforyzm 
staje się figurą zapisu myśli, a biografia myśli Nietzschego okazuje się formułą opisującą fenomen 
wędrówki jako strategii doświadczania codzienności. Taką postać Nietzschego rysuje właśnie 
patronujący moim rozpoznaniom – Rüdiger Safranski. Por. tegoż, Nietzsche.	 Biografia	myśli, 
dz. cyt. Warto też przypomnieć, że Wędrowiec	i	jego	cień ukazuje się w 1879 roku (Nietzsche jest 
emerytowanym już trzydziestopięcioletnim profesorem filologii klasycznej) jako konsekwencja 
myślenia Ludzkiego,	arcyludzkiego (1878). W posłowiu do Wędrowca	i	jego	cienia Robert Mitoraj 
podkreśla, że tekst ten stanowi dalszy ciąg samodzielnych poszukiwań filozoficznych Nietzschego, 
wyzwolenie z fascynacji młodzieńczych, metafizycznej i pesymistycznej wizji życia z Narodzin	
tragedii. Por. R. Miotraj, Posłowie [do:] F. Nietzsche, Wędrowiec	 i	 jego	 cień, dz. cyt., s. 258. 
Świętochowski, kiedy przyjeżdża do Lipska (w celu napisania rozprawy doktorskiej pod kierunkiem 
Wilhelma Wundta) w 1874 roku (wtedy w Lipsku ukazują się Narodziny	tragedii	z	ducha	muzyki 
Nietzschego), zapoznaje się najprawdopodobniej ze sposobem myślenia i wczesną szkołą inter-
pretacji Nietzschego, która stanie się ważnym elementem konstruującym światopogląd autora 
Dumań	pesymisty. 

Jako pierwszy na powinowactwo myśli Świętochowskiego z Nietzschem, wskazał Stanisław 
Brzozowski w 1904 roku (rękopis zaginiony, znany tylko z fragmentów cytowanych przez Bogdana 
Suchodolskiego przy okazji porównania komponentów myślowych autora Źródeł	moralności z auto-
rem Idei). Zob. B. Suchodolski, Stanisław	Brzozowski	i	Aleksander	Świętochowski, „Ruch Literacki” 
1932, nr 4, s. 6. Zob. także: T. Lewandowski, Stanisław	Brzozowski	 i	Aleksander	Świętochowski	
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Kazimierz Wyka, analizując formę recepcji Nietzschego przez Świętochowskiego 
i Brzozowskiego, pisze: 

Nietzsche jest nadal nauczycielem moralności poza złem i dobrem, rodzącej się w każ-
dym „na podstawie jego najgłębszych właściwości duchowych”. To uznanie bez-
względne trwa również w studium o Świętochowskim, gdzie Brzozowski zestawia 
go z Nietzschem na podstawie, że ci dwaj myśliciele dokonali całkowitego wyzwo-
lenia człowieka59.

Choć Stanisław Brzozowski w swym niezwykle trafnym rozpoznaniu figury 
Niet zschego z 1903 roku, przestrzega przed pochopnością (i możliwością w ogóle) 
porównywania Nietzschego z kimkolwiek, pisząc:

W całej naszej epoce współczesnej pod względem siły, męstwa i wytrwania w bez-
nadziejnym bohaterstwie żadna dusza nie może być postawiona koło Nietzschego, 
nawet w dość odległym sąsiedztwie60,

to zadziwiająca zbieżność myśli, sposób uprawiania filozofii, aforystyczna wę -
drówka w słowie, upoważnia do zestawienia go ze Świętochowskim. I choć jawnie 
Świętochowski krytycznie wypowiadał się o Nietzschem, co pokazywałem w kilku 
wcześ niejszych fragmentach, to przecież podobieństwa do rozpoznań autora Woli	
mocy, a nawet komponenty filozofii nietzscheańskiej, ujawniają się w jego tekstach. 
Są wyzyskiwane i przywoływane świadomie, ale i przypadkowo – ujawniając po 
pros  tu zbieżność myśli i kulturowych strategii61. Ten swoisty zapis i budulec ważny 

–	kilka	przybliżeń [w:] tegoż, Spotkania	młodopolskie, Poznań 2005, s. 197–209 (badacz skupia się 
głównie na dialogu My i wy Świętochowskiego z My	młodzi	Brzozowskiego i stosunkiem tegoż do 
myśli Posła Prawdy).  

59 K. Wyka, Młoda	Polska, dz. cyt., t. 2, s. 235. Por. także: B. Suchodolski, Stanisław	Brzo
zowski, Warszawa 1933, s. 41.

60 S. Brzozowski, Cicha	książka	(Maria Krzymuska, Studia	literackie, Warszawa 1903), „Głos” 
1903, nr 36, s. 573–575.

61 Grażyna Borkowska wskazuje, że uznanie Świętochowskiego dla filozofii Nietzschego jest 
ograniczone oraz zauważa, że „Świętochowski, pełen rezerwy wobec Nietzschego, akceptuje w dok-
trynie niemieckiego filozofa przede wszystkim jego krytykę kultury, która jawi się jako szkoła 
obłudy, zaprzeczająca prawdzie życia. Broni się jednak przed przyjęciem wszystkich konsekwencji 
tej filozofii. Idąc nieraz bardzo daleko w adoracji indywidualizmu, pisząc o człowieku jako bogu 
ziemi, Świętochowski nie traci nigdy z pola widzenia tego, co pozostaje poza refleksją nietzsche-
ańską – perspektywy społecznej”. Por. G. Borkowska, Arystokratyczny	liberalizm	Aleksandra	Świę
tochowskiego, dz. cyt., s. 88). Identyczne spostrzeżenia dotyczące filozofii autora Jutrzenki	odczy-
tujemy u Gilles’a Deleuze’a: „Wiadomo, że u Nietzschego teoria człowieka wyższego jest krytyką, 
której intencją jest ujawnienie najgłębszej i najniebezpieczniejszej mistyfikacji humanizmu. Człowiek 
wyższy chce doprowadzić humanizm do doskonałości, do pełni. Chce odzyskać wszystkie własno-
ści człowieka, znieść alienację, urzeczywistnić człowieka pełnego, usytuować człowieka na miejscu 
Boga, uczynić z człowieka moc, która afirmuje i która afirmuje siebie. Naprawdę jednak człowiek, 
nawet człowiek wyższy, nie wie zupełnie, co znaczy afirmowanie. Jego afirmacja jest jedynie kary-
katurą, śmiechu wartym przebraniem. Uważa, że afirmować znaczy nieść, brać na siebie, wytrzy-
mywać próbę, obarczać się brzemieniem”. Por. G. Deleuze, dz. cyt., s. 81. W Cudzoziemkach	
badaczka pisze ponadto, że Nietzsche sprawność swego poetyckiego pióra uzależnia od klimatu, 
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jest z perspektywy nietzscheańskiej refleksji nad filozofią ogrodu Epikura i myślą 
stoicką. Wyraźny jest on szczególnie w Jutrzence, kiedy Nietzsche pisze o nieistot-
ności tego, co po śmierci (na wzór Epikura)62. W Poza	dobrem	i	złem	wskazuje na 
najsubtelniejszą formę przebrania epikureizmu, który ostentacyjnie broni się przed 
cierpieniem63, w Wędrowcu	i	jego	cieniu, opisując sposoby pocieszania, wyznaje:

Epikur, lekarz dusz późnej starożytności, w cudowny sposób zrozumiał to, czego zro-
zumienie do dziś dnia spotyka się tak rzadko, mianowicie, że dla spokoju ducha bynaj-
mniej nie jest konieczne rozwiązanie ostatecznych i najbardziej dalekich kwestii64. 

Ten budulec w twórczości Świętochowskiego – przypomnijmy – przefiltrowany 
jest również przez schopenhauerowską perspektywę poznawczą. Bo autor Świata	jako	
woli	 i	przedstawienia	 jest i dla Nietzschego i dla Świętochowskiego autorytetem, 
mistrzem, wzorem, a jego tekst filozoficzny wzornikiem w poszukiwaniu prawdy, 
która wyzwala. Schopenhauer wyraża jednak przekonanie o jej śmierci, spowodo-
wanej tym, że przez wielu ludzi i instytucji została zawłaszczona i wykorzystana:

Patrząc na zachodzące teraz właśnie w Niemczach uderzające ożywienie, powszechną 
krzątaninę, pisanie i mówienie o sprawach filozoficznych, można z całą pewnością 
założyć, że prawdziwym primum	mobile, ukrytą sprężyną tego ruchu, bez względu 
na wszelkie uroczyste miny i zapewnienia, są tylko cele realne, a nie idealne, a mia-
nowicie, że ma się przy tym na oku cele osobiste, urzędowe, kościelne, państwowe, 
krótko mówiąc, interesy materialne, a zatem że zwykłe cele stronnicze wprowadzają 
liczne pióra rzekomych mędrców w tak silny ruch, że zamiary, a nie rozeznania są 
gwiazdami przewodnimi całego tego zamętu, prawda zaś jest na pewno ostatnią rze-
czą, o której się przy tym myśli65.

Jest autorytetem dla Świętochowskiego jako autor Metafizyki	 życia	 i	 śmierci, 
kiedy pisze o teraźniejszości jako jedynej formie wszelkiej realności, mającej źród-
 ło w człowieku:

Owo jestestwo, które przy śmierci jednostki pozostaje niezakłócone, nie ma za formę 
czasu i przestrzeni: ale wszystko dla nas realne jawi się w czasie i przestrzeni; stąd 
też śmierć przedstawia się nam jako zniszczenie66.

Schopenhauer jest mistrzem również jako autor Aforyzmów, w których rozpo-
znaje dzięki strukturze narracji składającej się właśnie z aforystycznych formuł, 
 wyobrażeniową formę możliwości poznania, zewnętrzną „formę świadomości”, która 

stopnia wilgotności powietrza, kierunku wiatrów, nasłonecznienia i możliwości podziwiania tzw. 
widoków. Zob. G. Borkowska, Cudzoziemki:	studia	o	polskiej	prozie	kobiecej, Warszawa 1996, s. 159. 
Wydaje się to zbieżne z upodobaniami Świętochowskiego, choć to czysty przypadek porównania. 

62 F. Nietzsche, Jutrzenka.	Myśli	o	przesądach	moralnych, dz. cyt., s. 53.
63 F. Nietzsche,	Poza	dobrem	i	złem, dz. cyt., s. 191. 
64 F. Nietzsche, Wędrowiec	i	jego	cień, dz. cyt., s. 135. 
65 A. Schopenhauer, Przedmowa	[do:] tenże, Świat	jako	wola	i	przedstawienie, przeł. J. Gare-

wicz, Warszawa 1994, t. 1, s. 13.
66 A. Schopenhauer, Metafizyka	życia	i	śmierci, dz. cyt., s. 23. 
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nie może być zinterioryzowana, bo nie jest własna, wreszcie – dzięki doświadczeniu 
poznawczemu jako doświadczeniu indywidualnej świadomości. W części O	tym,	czym	
się	jest, w której podsumowuje zyski i straty swej własnej filozofii, wyznaje: 

Człowiek inteligentny postara się przede wszystkim uniknąć cierpień i przykrości, 
a zdobyć spokój i wolny czas, będzie więc dążył do cichego, skromnego i możliwie 
pozbawionego kłopotów życia i stosownie do tego, po zawarciu znajomości z tak 
zwanymi ludźmi, wybierze życie na uboczu lub zgoła samotność – jeśli jest wielki 
duchem. Albowiem im więcej kto ma sam z siebie, tym mniej potrzebuje od świata 
i tym mniej znaczą dla niego inni ludzie67.

Warto też dopowiedzieć, że formalne zbieżności, ale i pewne wspólne płaszczyz-
 ny refleksji nad kondycją ludzką Świętochowskiego zbieżne są z myślą Kierkega-
arda68 i Faleńskiego, którzy jednak refleksję chrześcijańską wyzyskują w swych 
tekstach jako główny trzon spojrzenia ku człowiekowi i formule „naśladowania” 
wzorca Chrystusa. Nie tyle sama forma aforyzmów Świętochowskiego, nie tyle zapi-
sany w niej wykład filozofa i wędrowca tropiącego mechanizmy i prawidła ludzkiej 
egzystencji są tu nośnikiem porównania, ile funkcja tytułów – Herezje i paradoksy. 
Pamiętnik mojej myśli oraz Okruchy wyraźnie wchodzą w dialog z Kierkegaar-
dowskimi Okruchami filozoficznymi i Chwilą oraz Faleńskiego Meandrami. Strzę-
pami myśli rozwianych. Na podobieństwo cyklu Medarda z kontekstem Kierkega-
arda wskazuje Urszula Kowalczuk:

Zestawienie refleksji Faleńskiego z filozofią Kierkegaarda ma na celu pokazanie 
ogólnych podobieństw i tożsamości myśli, a nie budowanie analogii z konkretnymi 

67 A. Schopenhauer, Aforyzmy.	O	mądrości	życia, przeł., wstępem i przypisami opatrzył J. Gare-
wicz, Warszawa 1970, s. 45. Warto też w tym kontekście przywołać opinię Łukasza Musiała, 
odwołującą się do fragmentu z Parerga	und	Paralipomena Schopenhauera: „Stąd być może u niego 
[Schopenhauera] obok pełnych pasji peror zagrzewających do aktywnej walki ze złem tak częsta 
nuta rezygnacji, tęsknoty za życiem jeśli nie szczęśliwym (bo takie jest właściwie niemożliwe), to 
przynajmniej pozbawionym gwałtowniejszych wahań, a więc i cierpień: «Dlatego też maksymalna 
prostota naszych stosunków, a nawet monotonia trybu życia, przynosi szczęście, o ile nie wywołuje 
nudy, gdyż najmniej pozwala odczuwać samo życie, a więc też właściwy mu ciężar: płynie ono 
przez siebie jak struga, bez fal i wirów» (Parerga	i	paralipomena). Dziewiętnastowieczna wersja 
ataraksji? Zapewne”. Por. Ł. Musiał, Arthur	 Schopenhauer,	 czyli	 theatrum	 cierpienia, „Kronos” 
2008, nr 1, s. 224. Zob. także: A. Schopenhauer, W	poszukiwaniu	mądrości	życia.	Parerga	i	para
lipomena, przeł. J. Garewicz, Warszawa 2002, t. 1, s. 526. 

68 Warto dodać, że Kierkegaard nie utożsamiał się z rolą filozofa, choć – jak zauważa Edward 
Kasperski – filozofia „pełniła w pisarstwie Kierkegaarda ważne funkcje metatekstowe. Występowała 
jako forma organizacji wewnętrznej składni dyskursów w stosunku do filozofii heterogenicznych. 
Kształtowała ich porządek, ideowo-aksjologiczny oraz sens (wymowę). Taki metadyskursywny oraz 
interdyskursywny charakter miała w pierwszym rzędzie u Kierkegaarda dialektyka”. Zob. E. Kasper-
ski, Zakała	wśród	filozofów?	Spór	o	 tożsamość	Kierkegaarda, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 
2006, nr 1(13), s. 58. Wedle Edwarda Kasperskiego, który przywołuje myśl Alaistara Hannaya 
(Kierkegaard	and	philosophy.	Selected	essays, London 2003) – dziwactwem na tle koncepcji filo-
zoficznych było podpisywanie przez Kierkegaarda tekstu pseudonimem (s. 42), poza tym nie raził, 
nie mącił argumentacji zastosowany przez fikcyjnego autora Climacusa „chwyt palinodii, tj. odwo-
łania (Tilbagekaldelse) wszystkich głoszonych wcześniej poglądów.” (s. 42).
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tekstami duńskiego filozofa. Dlatego tak inspirująca i przydatna okazuje się synte-
tyczna praca Antoniego Szweda, odwołująca się także do niewydanych w języku 
polskim prac Duńczyka69.

Ambicje filozoficzne Świętochowskiego, by problematykę dysputy dziewiętnas-
towiecznej filozofii zmieścić w miniaturze słownej, by ujawnić łączliwość filozofii 
i filologii, mają na celu ostateczne potwierdzenie, że strukturę tkanki aforystycznej 
wszystkich gatunków, jakie uprawia, można potraktować jako swoisty dyskurs afo-
rystyczny w obrębie narracji właściwej. Bo przecież zarówno w dramacie, powieści, 
noweli, małych formach epickich, bajce – terminuje on w szkole aforyzmu, który 
staje się właśnie dyskursem możliwym do opowiedzenia i zapisania rzeczywis-
tości w słowie. Aforyzm w oddzielnych zbiorkach pomyślanych jako autonomiczne 
struktury potwierdza tylko, że z dyskursu pisarskiego staje się jedynym językiem  
służącym diagnozie świata i oddaniu myśli w słowie. Można również powiedzieć, 
że w całej twórczości Świętochowskiego – dyskurs aforystyczny jest jednocześnie 
interdyskursywnym i metadyskursywnym elementem zapisu, realizowanym w prze-
różnych gatunkach. Dyskursem mającym na celu ujęcie w formę mikrostruktury 
makroprzestrzeni myśli. Nieustanne poszukiwanie formy właściwej do tego, by 
zobrazować myśl, ująć jej prawidła, nieoczywistości, potencję znaczeń kryjących 
się w perspektywicznym jej oświetleniu. By poprzez esencję myśli uchwycić jej 
egzystencję, a przez to obecność podmiotu.

69 U. Kowalczuk, Felicjan	Faleński..., dz. cyt., s. 237, przypis 79. Zob. także: A. Szwed, Między	
wolnością	a	prawdą	egzystencji.	Studium	myśli	Sørena	Kierkegaarda, Kęty 1999. Znawca twórczości 
duńskiego filozofa – Antoni Szwed – zauważa, że w Niemczech już w 1890 roku ukazał się dwunas-
totomowy przekład najważniejszych dzieł Kierkegaarda w tłumaczeniu Christiana Schrempfa. W 1899 
roku w Polsce przełożono jedynie Dziennik	 uwodziciela (Kisielewski, Warszawa 1899 oraz Lack, 
Lwów, 1899), a także wybór fragmentów z Alboalbo, Bojaźni	i	drżenia oraz Chwili	(Bienenstock, 
Lwów 1914). Zob. tenże, Kierkegaard	w	Polsce [w:] Aktualność	Kierkegaarda, dz. cyt., s. 192.





W wielu miejscach myślowej wędrówki Świętochowskiego widoczna jest filiacja 
myśli cudzej i własnej, zmiany optyki widzenia wynikające nie tylko z przemian 
światopoglądowych, lecz także (i przede wszystkim) z chęci poddania refleksji róż-
norodnych komponentów myślowych oraz sprawdzenia różnorodnych form zapisu 
myśli. Okazują się one efektem dialogicznej relacji służącej opisaniu i zdiagnozo-
waniu rzeczywistości otaczającej wędrowca. Wędrówka po meandrach biografii 
myśli Świętochowskiego ujawniła nieoczywistą konsekwencję takiego modelu obec-
ności twórczej, weryfikującego przede wszystkim własne formuły myślowe w for-
mie gatunkowego wypróbowywania potencji myśli, słowa i uczestnictwa w proce-
sie stawania się i poddawania próbie interpretacji.

Nieustanne dialogowanie ze sobą dokonuje się ponadto w obrębie różnych struktur 
podawczych, różnych wymiarów wyzyskania ruchu myśli, różnych  przestrzeni nar-
racyjnych sprawdzających własne granice. Zróżnicowanie form gatunkowych i form 
refleksji kulturowej potwierdziło tylko podobieństwo zawartych w nich myśli i tym 
samym podobieństwo do wzorca biografii twórczej Woltera. Specyfikę samego języka 
Świętochowskiego budują również nakładające się często na siebie środki, style,  jakości 
estetyczne: pastisz, ironia, kalambur, riposta, które ujawniają zasadność stoso walności 
wykładników retoryczności stylu i potwierdzają strukturą wnioskowania – zależ-
ność parataksy i hipotaksy w dowodzeniu i dyskursie krytycznym, ponadto – stopień 
zmetaforyzowania tekstu oraz jego swoistą obrazowość. Przeróżne gatunki i formy, 
które uprawia w swej twórczości: bajka, proza poetycka, przypowieść, powieść, dra-
mat, felieton, rozprawa, modele dialogu filozoficznego, szkic, kartki, wspomnienie, 
dziennik, list, monolog wewnętrzny, solilokwium, esej, traktat filozoficzny, dysputa 
filozoficzna, socjologiczna, historyczna, są dla Świętochowskiego szkołą termino-
wania w aforyzmie. I stają się przyczynkiem do najpełniej i najwyraziściej reali-
zowanej ścieżki twórczości – aforystyczności. Te komponenty gatunkowe budują 
biografię myśli Świętochowskiego w ciągu całej jego twórczej wędrówki i stają się 
wykładnikami realizacji myślowej, począwszy od okresu „starej i młodej prasy”, przez 
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światopogląd pozytywistycznych idei, modernistyczne spotkania z określeniem tożsa-
mości twórczej i ustosunkowaniem się wobec nowych propozycji, wreszcie w prze-
strzeni międzywojnia. Trudno oczywiście jednoznacznie kwalifikować w twórczości 
Świętochowskiego elementy światopoglądowe pozytywizmu (nie tylko warszaw-
skiego, zwłaszcza rozumianego w kategoriach metody twórczej, szkoły i systemu 
filozoficznego), modernizmu, nowoczesności, języka formacji dziewiętnastowiecznej, 
bo od początku drogi twórczej to twórca osobny. I nie wynika to z lęku przed kate-
goryczną czy jednoznaczną kwalifikacją, tylko z problematyczności kwalifikacji. 

W zapisie Świętochowskiego dyskurs aforystyczny i język aforyz(m)owania jako 
sposób wyrażania oraz diagnozy form rzeczywistości i form myśli wspiera (i jedno-
cześnie najlepiej oddaje) figura uwznioślenia. Daje się ona rozpatrzeć na co najmniej 
kilku poziomach analizy. Oczywiście – wszystkie spaja swoiste medium autorskie, 
obecność instancji nadawczej, która modeluje zapis, a jej obecność warunkuje uży-
cie odpowiednich środków, figur retorycznych, znaków modalnych, pojęć, kategorii 
i wyróżników stylistycznych, ale i takich komponentów modalnych, które pozwa-
lają odczytać profil różnorodnych tekstów. Dotyczy ona poziomu słowa, frazy, stylu, 
specyfiki prowadzenia wywodu w tekście publicystycznym (który rzutuje na całość 
kompozycyjną i jest efektem przetransponowania wykładników retoryki starożytnych 
– zwłaszcza Cycerona, Kwintyliana, ale i erystyki Schopenhauera, które Święto-
chowski zna i z których korzysta) czy specyficznie wyprofilowanych głosów poszcze-
gólnych bohaterów jego dzieł literackich. Odwołanie do źródeł, ujawnia warsztatowe 
przygotowanie i świadomość swoistego modelowania tekstem (choć nie manipula-
cji – bo tej (poza pewnymi wyjątkami) się wystrzega, to świadom jest retoryki jako 
sztuki iluzji). Retoryczne przygotowanie i wzorce klasyczne są pomocne jako łącz-
niki dialogu ad fontes. Dzięki temu Świętochowski może lepiej uniwersalizować 
języki opowiadalności nie tylko w tekście publicystycznym, wykładzie, odczytach 
TKP, odczytach w sejmie, kiedy próbuje startować w wyborach do Dumy, lecz także 
i przede wszystkim w tekście dyskursywnym (naukowym) i tekście beletrystycznym, 
co więcej – w epistolografii. 

Ale z poziomu języka (czy lepiej: użycia języka, rzec można z poziomu este-
tycznego) – figura uwznioślenia jako konieczny komponent i wykładnik szeroko 
rozumianego profilu etycznego jego tekstów, wymiaru antropologicznego, staje się 
niez będnym elementem umożliwiającym poznawczy dystans do świata, rzeczy-
wistości, którą się kreuje, uwyraźnienie sceptycyzmu opartego na krytycznej, róż-
nicującej diag nozie poznawczej. Ponadto – umożliwia (bardzo często dzięki dia-
gnozie zawartej w strukturze aforyzmu, paradoksu, złotej myśli) uniwersalizowanie 
doświadczenia, refleksji, osobniczego rozpoznania, które dla Świętochowskiego staje 
się często głosem autorytarnym. I tu ukrywa się kolejna nieoczywistość – z jednej 
strony Świętochowski, świadomy relacyjności przekazu, perspektywiczności prawdy 
i podejrzliwości wobec celowości i kategoryczności sądów i ich znaczeń, nieustan-
nie próbuje zapanować jako medium tekstowe nad przestrzenią własnego zapisu, 
najczęściej w formie mikrofazy aforyzmu – diagnozującego, ale pozostawiającego 
bez odpowiedzi, otwierającego na dialog i umożliwiającego dialogiczność. 
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Oczywiście dla Świętochowskiego figura uwznioślenia jest rodzajem czy skład-
nikiem dyskursu filozoficznego oraz składnikiem wymiaru światopoglądowego 
tekstu, bohatera jego dzieł i autora. Wynikałaby z owej „tragicznej powagi ist-
nienia”, z pesymizmu, sceptycyzmu poznawczego, przejściowości i nieciągłości 
doświadczenia podmiotowego (począwszy od Dumań	pesymisty). Nie łączy się jed-
nak w kategorią ekspresywizmu i ekstatyczności (jako kluczowych dla rozumienia 
światopoglądu modernizmu). Świętochowski nie jest człowiekiem ekstatycznym. 
W jego zapisie można byłoby warunkowo mówić o swoiście rozumianym pojęciu 
intensywności. Intensywność – odnosi się do kategorii przeżycia, jednak niewiąza-
nego z ekspresją, emfazą, doświadczeniem młodopolskiej intensywności, która jest 
wykładnikiem modernistycznej poetyki dzieła literackiego. Dla Świętochowskiego 
intensywność byłaby składnikiem doświadczenia (rzeczywistości, jej momental-
ności, konieczności zmiany, uwagi na bieg dziejów, sytuacje aporetyczne). Figura 
uwznioślenia wynika tu z przewartościowania opozycji piękno-wzniosłość (inten-
sywność, przeżycie, przekraczanie granic).

Figura uwznioślenia, w moim przekonaniu, ujawniałaby przejście od człowieka 
momentalnego, traktowanego jako egzemplum do człowieka wiecznego, jakim nazy-
wam Świętochowskiego (i jego bohaterów). Można powiedzieć, że dowartościowuje 
zwrot od człowieka konkretnego osocza historycznego do człowieka ahistorycznego, 
widzianego poza dziejowością, człowieka-każdego, stąd nieustanny dialog z kulturą 
antyczną, której diagnoza uświadamia taką przekładalność doświadczeń.

Oczywiście figura uwznioślenia w projekcie Świętochowskiego wynika z prze-
wartościowania i redefinicji strategii obecności w świecie literackim, w jego bio-
grafii myśli, ale i w jego życiu codziennym, prywatnym. Dzięki stylistycznemu 
patosowi Świętochowski uniwersalizuje własne doświadczenie, osobniczą ścieżkę 
refleksji. Jednak czasem sztucznie podnosi oś wertykalną wzniosłości, za pomocą 
emfazy, grandilokwencji czy patosu, chociaż wysoki styl – często koturnowy, zbyt 
metaforyczny, nie posiada żadnego wykładnika groteski jako kategorii estetycznej 
i groteskowości jako sposobu obrazowania świata przedstawionego, tym bardziej 
wykładników językowych groteski. 

Ów stylistyczny patos rozumiem w przypadku realizacji Świętochowskiego jako 
komponent oraz wyróżnik strategii tekstowej i egzystencjalnej konstytuujący swo-
isty styl odbioru. Stanowi on również funkcję poznawczej dyspozycji rozumu. Jest 
wykładnikiem literackości i jednocześnie składnikiem dyskursu filozoficznego. 

Efektem, ale i środkiem uzyskania wzniosłości jest stylistyczny patos, wyzyskany 
z potencji języka – próba stworzenia wrażenia doskonałego, całościowego języka 
wyrażenia. Tak jak aforyzm, który jest jednym ze sposobów ingerencji poziomu 
„meta” w tekst, język uwznioślenia, jest językiem uniwersalnym, ale przecież także 
językiem utopii wyrażenia. Stylistyczny patos pozwala bowiem zbudować dystans 
do świata tekstu, pozwala na stworzenie iluzji gry z prawidłami kompozycji i kon-
cepcją wywodu.

Figura uwznioślenia (której wykładnikiem jest stylistyczny patos: jako efekt i jako 
niezbędny komponent konstruujący swoisty styl odbioru) ujawnia się zarówno na 
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poziomie estetycznym, jak i poziomie etycznym, epistemologicznym, w przestrzeni 
ontologii tekstu (biografii myśli) i w przestrzeni życia (konkretnego –  biograficznego 
śladu). Pokazuje to także łączliwość poziomu estetyki (czy nawet szeroko rozumianej 
filozofii tekstu) i filologii. Z przekształceń i refleksji nad retoryczną siatką znaczeń, 
retorycznym potencjałem tekstu wynika obecność figury uwznioślenia w tekstach 
Świętochowskiego i w jego autobiograficznym śladzie zapisanym w intymistyce. 
Stylistyczny patos jest jednocześnie komponentem i wyróżnikiem strategii egzysten-
cjalnej Świętochowskiego. Ale co ważne – wzniosłość nie jest dla Posła Prawdy ele-
mentem, wyróżnikiem programu estetycznego (artystowskiego), jak to ma miejsce 
u młodopolan (choćby Przybyszewskiego). Źródłem stylistycznego patosu Święto-
chowskiego jest intensywność doświadczania świata, efekty wędrówki mentalnej, 
ale i próba szukania odpowiedniego języka, by opowiedzieć różnorodną, kalejdo-
skopową rzeczywistość jako zmianę dokonującą się nieustannie, którą należy zuni-
wersalizować. 

Charakterystyczna retoryczność patosu dzieł Świętochowskiego jest wyrazis-
tym wyróżnikiem jego stylu i charakteru jego dzieł. Opisowo można by określić 
go poprzez użycie odpowiednich środków: kunsztowność, precyzja wysłowie-
nia, skłonność do paraboli, parafrazowania, sarkastyczny dowcip, predylekcje do 
refleksji w formie moralizowania i filozofowania oraz do uniwersalizacji zjawisk 
szczegółowych, intelektualizm, błyskotliwość. Ale tekst Świętochowskiego niepoz-
bawiony jest również świadomie wykorzystanego relatywizmu ujawniającego się 
w paradoksie, finezyjnie przewrotnej myśli, nieoczekiwanych skojarzeniach oraz 
konstruowaniu operacyjnych (doraźnie użytecznych) lub teoretycznych sylogizmów 
i sofizmatów, które znajdują odbicie w krótkich uwagach i dygresjach, wkompono-
wanych w tok wypowiedzi publicystycznej, krytycznoliterackiej lub utworu ściśle 
beletrystycznego dzięki środkom retorycznym – eksklamacjom, anakrezom i syn-
krezom (z ducha sokratejskim), specyficznemu, implikatorycznynemu prowadzeniu 
wywodu (i dowodzenia). Dodatko wo – wyzyskanie tych środków, służących opi-
sowi doświadczenia i paradoksów ludzkiej egzystencji, warunkuje ponadto swoista 
„dramatyczność” tekstu Świętochowskiego.

Gdyby jednak też zechcieć kategorię wzniosłości (uwznioślenia) zastosować do 
biografii myśli i biografii życia, to należy powiedzieć, że Świętochowski wykorzys tuje 
patos jako istotny czynnik wzniosłości, ale co ważne – jako uważny czytelnik trak-
tatów filozoficznych, nie wyklucza on z pola wzniosłości afektów niskich, o których 
czytamy w Badaniach	filozoficznych	nad	pochodzeniem	naszych	pojęć		wzniosłości	
i	 piękna (1756) Edmunda Burke’a – który jako pierwszy zwrócił uwagę na pier-
wiastki przykre (zdumienie i strach) – zawarte w doznaniu wzniosłości1. Przecież 

1 Zob. T. Kostkiewiczowa, Odległe	źródła	refleksji	o	wzniosłości:	co	się	stało	między	Boileau	
a	Burke’em, „Teksty Drugie” 1996, z. 2–3, s. 5–13. Badaczka problemu podaje, że w traktacie 
O	wzniosłości mamy specyficzne retoryczne zabarwienie tej kategorii dzięki tłumaczeniu tekstu 
w 1672 roku przez Boileau. Traktat, przypisywany Pseudo-Longinosowi, jest w rzeczywistości 
autorstwa ucznia Teodora z Gandary z około 40 r. n.e. Dopiero po przekładzie Boileau na język 
nowożytny w 1762 roku, jak podaje Kostkiewiczowa, tekst O	wzniosłości	traktowany jest nie jako 
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owa wzniosłość w zapisie epistolograficznym (z Janiną Bemówną), diarystycznym 
i wspomnieniowym zwłaszcza, ujawnia, że rozpacz, smutek i trwoga stają się nie-
odłącznymi komponentami doświadczenia, a przez to figury wędrowca – człowieka-
każdego. Doświadczenia te określają bowiem status podmiotowy i wymiary czło-
wieczeństwa. Figura uwznioślenia – obecna w komunikacji z rodziną pokazuje pat 
komunikacyjny. Można tę strategię uwznioślenia i stylistycznego patosu traktować 
jako reakcję na pękniętą komunikację rodzinną (od początku małżeństwa z Wandą 
Trzcińską i relacje z dziećmi – Ryszardem, Reginą i Aurelim), na cierpienie, nie-
zrozumienie. Stąd bliskość filozofii Schopenhauera (piszącego w I tomie Świata	
jako	woli	i	przedstawienia o doświadczeniu bólu) i stoicyzmu – jako umiejętności 
godnego i wzniosłego rozpoznawania się w warunkach rzeczywistości i hartowania 
ducha poprzez cnotę spokoju. Schopenhauer, pisząc o wrażeniu wzniosłości, wska-
zuje na ten fenomen co prawda w kontekście walki wzburzonych sił natury (ale 
ma też na myśli – nieogarnioną naturę ludzką)2. Podkreśla, że świadomość nieulęk-
łego obserwatora, jego wola doskonalenia, wieczne pragnienie poznania i wolność 
ludzka dzięki temu, że świat jest ludzkim wyobrażeniem i formą jego realnego ist-
nienia, określają człowieka jako wzniosłego. W przypadku Świętochowskiego niez-
wykle ważny okazuje się woluntarystyczny filtr rozumienia uwznioślenia, pomaga 
on bowiem odkrywać paradoksy spełnienia eudajmonistycznego i przekształceń for-
muły eudajmonistycznej w etycznym projekcie pisarskim, a ponadto zapanować nad 
samotnością człowieka i mędrca w ogóle. A doświadczenie i poczucie samotności 
jest, według Burke’a, jedną z przyczyn, budzących poczucie wzniosłości3. 

Uwznioślenie jako wykładnik literackości dzieła jest funkcją użycia języka, efek-
tem zastosowania odpowiednich środków, figur, tropów do tego, by stać się katego-
rią estetyczną, ale także stanowić komponent określający etyczny wymiar potencji 
tekstu. I dzięki temu lepiej rozumieć imperatyw kategoryczny Świętochowskiego 
– pokazujący działanie zmierzające ku opisaniu i zdiagnozowaniu wzorców kul-
tury i moralności. Warto dodać, że publicystyczne tytułowe „nie pozwalam” wiąże 
się z funkcją strażnika kultury i moderatora narodowych dyskusji na temat kształtu 
polskości.

Dlatego wykładniki językowego obrazu świata stają się filologicznym fundamen-
tem etyki, a szerzej filozofii w ogóle. Pokazują, jak dialoguje filologia i filozofia, jak 
z czysto retorycznej przestrzeni staje się przestrzenią etyczną, jak z esencji tekstu 

traktat z retoryki, jak u starożytnych, ale jako traktat z estetyki. Zob. także: hasło „wzniosłość” 
(autorstwa M. Gołaszewskiej) [w:] Słownik	literatury	polskiej	XIX	wieku, dz. cyt., s. 1035–1037; 
J.F. Lyotard, Wzniosłość	i	awangarda, „Teksty Drugie” 1996, z. 2–3, s. 182 – o osiemnastowiecznym 
angielskim filozofie Edmundzie Burke’u pisze Lyotard: „Wzniosłość nie jest już dla Burke’a kwe-
stią wzniesienia się (kategorią, poprzez którą Arystoteles wyróżnia tragedię), jest kwestią większej 
intensywności”. Zob. także: J. Płuciennik, PseudoLonginosa	„O	górności”	 (Peri	hypsous)	 [w:] 
tegoż, Retoryka	wzniosłości	w	dziele	literackim, Kraków 2000, s. 40–69.

2 Zob. A. Schopenhauer, Świat	jako	wola	i	przedstawienie, dz. cyt., t. 1, s. 317–322; J. Płucien-
nik, Artur	Schopenhauer	[w:] tegoż, dz. cyt., s. 119–123.

3 Zob. także: hasło „wzniosłość” (autorstwa M. Gołaszewskiej) [w:] Słownik	literatury	polskiej	
XIX	wieku, dz. cyt., s. 1035. 
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staje się wykładnikiem egzystencji tekstu, ale i samej osoby używającej strategii 
uwznioślenia. Można by powiedzieć, przy całej konsekwencji takiego porównania, 
że z poziomu dosłownego przechodzi w poziom figuratywny.

Figura uwznioślenia spaja w moim przekonaniu różnorodne role (strategie) teks-
towe Świętochowskiego – ironisty, kąśliwego stylisty, niezwykle czujnego w fero-
waniu wyroków prowokatora i mędrca jednocześnie, sceptyka i wątpiącego antro-
pologa codzienności, podejrzliwego wobec prawideł życia, pewnych i trwałych 
prawideł kształtujących mechanizmy obecności, mechanizmy relacji, mechanizmy 
zapisu wreszcie. 

Uwznioślenie stosował Świętochowski jako niezbędną figurę uniwersalizacji 
doświadczenia ludzkiego losu i dziejów kultury, doświadczania świata, doświad-
czeń granicznych, nieopowiadalnych, końcowych. Widoczna jest ona na kilku pozio-
mach tekstu bądź wypowiedzi: 1. mowa wzniosła – poziom dyskursu; 2. poziom 
kompozycji (charakter tekstu); 3. komentarz medium (głos instancji nadawczej); 
4. aforyzm jako głos uniwersalizujący, wieczny, „klasyczny” język opowiadal ności 
(z wyodrębnionymi poziomami: wypowiedź aforystyczna sfunkcjonalizowana; dys-
kurs aforystyczny jako rodzaj komentarza w tekstach literackich; aforyzm jako auto-
nomiczny język (już nie dyskurs)4. 

Aforystyczna wędrówka myśli była, jak sądzę, niezwykle ważnym wyróżnikiem 
jego twórczości. Aforyzm, mógł się bowiem okazać dla Świętochowskiego – anti-
dotum na kryzys reprezentacji i przedstawienia. Podejrzliwość wobec wszelkich 
form, które potrafiłyby opisać poznawczy proces widzenia i pojmowania świata, prze-
konuje przecież Świętochowskiego ostatecznie – że aforystyczna ścieżka wędrowca, 
dokonująca się od początku jego biografii myśli, a wyraziście ujęta w oddzielnych 
korpusach tekstów, dzięki swej uniwersalizującej perspektywie – na wzór zdań etycz-
nych – podlega specyficznej weryfikowalności i niemożności orzekania o jej praw-
dziwości bądź fałszywości. Dlatego też można tę strategię twórczą traktować jako 
wykorzystanie dyskursu aforystycznego wobec niemożności przedstawienia, 
wobec kryzysu przedstawienia. Pomocne mogło być również przemyślenie para-
dygmatu „nietzscheańskiego schopenhaueryzmu”5 poddającego refleksji  pokantowski 

4 W tym kontekście warto dodać, że można aforyzm rozumieć jako „wydarzenie”, jako rze-
czywistość niefikcjonalną i quasi-sądową, która się wydarza i jest poza weryfikacją. Gdyby z kolei 
– za Lyotardem (krytycznym i uważnym czytelnikiem Immanuela Kanta) potraktować „wydarzenie” 
jako to, które ujmuje jednocześnie odsłanianie i zakrywanie prawdy (aletheia) – dotyka ono kwestii 
skończonej i nieskończonej formy jednocześnie (nieprzedstawialne wszak zachodzi jako wydarze-
nie). Według Lyotarda, wzniosłość byłaby w tym kontekście katastrofą formy. Zob. J.F. Lyotard, 
Wzniosłość	i	awangarda, dz. cyt., s. 173–189, zwł. s. 180–182. 

5 Jakkolwiek rozumiem zbyt generalizującą formułę, to wydaje mi się ona w tym miejscu 
adekwatna. Przedmiotem pracy nie jest oczywiście ujawnienie stosunku Nietzschego do Schopen-
hauera, choć jak wiadomo jest to kwestia niezwykle ważna, fundamentalna i skomplikowana. Myśl 
Schopenhauera i Nietzschego Świętochowski transponuje i gruntowanie czyta. Poza tym trudno 
czasami definitywnie wskazać linię proweniencji myśli, która musi uwzględnić również stirnerow-
ski kontekst zapośredniczenia czy filozofię Guyau, jakkolwiek da się odróżnić podstawowe opozy-
cyjne komponenty myślowe autora Parerga	 und	Paralipomena i Also	 sprach	 Zarathustra. Sam 
Nietzsche, autor Schopenhauera	jako	wychowawcy, w swych pismach nieustannie dialoguje z myślą 
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transcendentalizm (poszukujący odpowiedzi na pytanie o możliwości poznawcze 
podmiotu i status podmiotowości w ogóle). Przemyślenie to wyznacza profil myśle-
nia Świętochowskiego o możliwościach języka i prawidłach lektury tekstu rzeczy-
wistości. Dlatego też aforyzm jako wyznacznik tego modelu myślenia potwierdza 
swą formą i jakością próbę ujęcia struktury rzeczywistości i bezzasadność przedsta-
wieniowych struktur znaczących, które można czytać na wiele sposobów. Ta forma 
zapisu okazuje się najbardziej adekwatna do ujęcia niesystemowego porządku myśli 
i samego fenomenu myślenia. 

Tym bardziej, że aforyzm oznacza przecież, jako jedna z możliwości znaczenio-
wych greckiego aforismos (obok „oddzielam”, „definiuję”), osiągnięcie pewności6. 
A wybór formy aforyzmu – sięgającej starożytności – był strategią wykorzystania 
formy wiecznej, obciążonej tradycją kilku tysięcy lat kulturowego rozwoju myśli.

Nie chcę oczywiście przez to powiedzieć, że Świętochowski – podobnie jak 
Nietzsche, o którym pisze w swej książce Michał Paweł Markowski – wychodzi 
w swych rozpoznaniach z diagnozy hermeneutycznej w przestrzeń interpretacji, 
bo to groziłoby uproszczeniem czy przecenieniem autora Dumań	pesymisty. Jed-
nak rozpoznania badacza dotyczące interpretacji świata przez Nietzschego w wielu 
momentach przywołują nieuchronnie sposób myślenia Świętochowskiego, chociaż 
dla autora Okruchów filologia nie jest zapewne sztuką poprawnego czytania7, a tekst 
niekoniecznie musi być światem8. Z kolei podejrzliwość wobec języka i poznania 
nie przesądza o tym, że Świętochowski – jak miałby czynić to Nietzsche (wedle 
sugestii Gadamera), wyznaczający granicę współczesności, postulowałby abdykację 
świadomości jako fundamentu tradycji kartezjańskiej9. Świętochowski  kartezjańskie 

Schopenhauera. Najwyraźniej czyni to jednak w Jutrzence, kiedy pisze o tym, że hołduje autor 
Świata	jako	woli	i	przedstawienia realizmowi moralnemu (mając na uwadze konstatację, że czynem 
jest to, czym wydaje się on (przedstawia) człowiekowi (s. 83–84); gdy pisze o więzieniu zmysłów, 
którymi człowiek mierzy świat (s. 84), powodujących jednak percepcyjną iluzoryczność; o współ-
czuciu i altruizmie, spokrewnionych, zdaniem Nietzschego, z utylitaryzmem Milla (s. 94). Nietzsche 
poddaje krytyce stanowisko Schopenhauera wobec wrażliwości na cudze cierpienia i jego stosunek 
do Kanta, którego ten posądza, z powodu niewrażliwości na cudze cierpienia, o brak dobrego smaku 
(s. 95). Nazywa refleksję Schopenhauera nad współczuciem „niewiarygodnymi opowieściami” 
(s. 96). Wreszcie – krytykuje go za przyjęcie „teorii procesu mistycznego” (s. 102). 

6 Zob. hasło „aforyzm” (autorstwa K. Orzechowskiego) [w:] Słownik	 rodzajów	 i	 gatunków	
literackich, pod red. G. Gazdy i S. Tyneckiej-Makowskiej, Kraków 2006, s. 7. Autor – mimo wielu 
odwołań – nie wskazuje na Świętochowskiego jako autora aforyzmów. 

7 Por. M.P. Markowski, Nietzsche.	Filozofia	interpretacji, dz. cyt., s. 66.
8 Tamże, s. 65. 
9 Por. H.-G. Gadamer, Filozoficzne	podstawy	dwudziestego	wieku, przeł. M. Łukasiewicz [w:] 

tegoż, Rozum,	słowo,	dzieje.	Szkice	wybrane, wybrał, oprac. i wstępem poprzedził K. Michalski, 
Warszawa 1979, s. 66; tenże, Hermeneutyka	 a	 filozofia	 praktyczna, przeł. W. Wypych, „Studia 
Filozoficzne” 1985, nr 1, s. 22 i nast. Zob. także: M. Potępa, Hermeneutyczny	zwrot?	–	hermeneu
tyka	F.	Schleiermachera [w:] Fenomenologia	i	hermeneutyka, pod red. P. Dybla i P. Kaczorowskiego, 
Warszawa 1991; tenże: Problem	podmiotu	w	filozoficznej	hermeneutyce, „Przegląd Filozoficzny” 
1994, nr 1, s. 5–13; Z. Krasnodębski, Rozumienie	ludzkiego	zachowania.	Rozważania	o	filozoficznych	
podstawach	nauk	humanistycznych	i	społecznych, Warszawa 1986, zwł. rozdz. Rozumienie	i	życie	
w	filozofii	Wilhelma	Diltheya, s. 88–89. 
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cogito przekonane o własnym statusie dzięki myśli (rozumianej jako wykładnik 
racjonalizmu) czytał jako świadome swej nieświadomości i nie utożsamiał się z kar-
tezjańskim podmiotem poznającym10. W tym kontekście bliski byłby modernistycz-
nej wspólnocie, dla której – jak zauważa Ryszard Nycz – 

samowiedza językowa rodzi się nie tylko, jak się przyjęło uważać, z reakcji na pozyty-
wistyczne (instrumentalistyczne, praktyczno-poznawcze) pojmowanie języka wyklucza-
jące ekspresję i wpływ podmiotu, lecz w równym stopniu na idealistyczne (neoroman-
tyczne, dekadencko-estetyczne) rozumienie języka, wykluczające z kolei możliwość 
obiektywnej, nie zniekształconej przez podmiot, reprezentacji rzeczywistości11.

Wypada też z całym przekonaniem powiedzieć, że różnorodne gatunkowe formy 
realizacji na dany temat w twórczości Świętochowskiego można odczytywać jako 
byty „wariacyjne”. Autor Dumań	pesymisty, dzięki ciągłemu profilowaniu swego 
zapisu, poddawaniu obróbce gatunkowych struktur wyznaczających ramy pisarskiego 
wzorca obecności, zdaje się twierdzić, że swoiste korygowanie „myśli w formie” 
nie tyle rozumiane jest w niezwykle trafnej perspektywie pokolenia autokorekty, ile 
jako własny pozapokoleniowy i pozaformacyjny ruch weryfikowalności siebie. 

W biografii myśli Świętochowskiego spotykają się i dialogują różne paradygmaty 
kulturowe i filozoficzne, które ten stara się przewartościować dzięki metodzie akul-
turacji różnicującej – będącej efektem refleksji nad zmieniającymi się formami teraź-
niejszości. Historia okazuje się w jego myśleniu modulatorem teraźniejszości w per-
spektywie nowoczesności, a kulturowe momenty pęknięć mają uwyraźnić znaczenie 
przełomów. W wielu miejscach zwraca przecież Świętochowski uwagę na momenty 
determinujące i fundujące doświadczenie przełomowości, które wyznaczają stałe 
punkty rozwoju myśli. Ale co ciekawe – refleksja Świętochowskiego nad kategorią 
przełomu ujawnia, że sam wzorzec biografii myśli da się odczytać jako całość oparta 
na doświadczaniu przełomów. Uwypuklenie momentów zmiany, kształtujących jego 
narracyjne formy zapisu, prowadzi do zastanawiania się nad przejściowością kul-
tury i sensownością stosowania kwantyfikatorów, pojęć, etykiet. Przełom staje się 
jednocześnie nadrzędną formułą wobec języka, która wymusza w pewien sposób 
formę zapisu. Dwuwartościowa semantycznie struktura przełomu – ujawniająca, że 
jest zmianą i zwornikiem jednocześnie, ma w takim kształcie dla Świętochowskiego 
fundamentalne znaczenie umożliwiające kształtowanie i ruch myśli. 

10 Przekonuje mnie rozpoznanie dotyczące paradoksów kartezjanizmu Agaty Bielik-Robson, 
która wskazuje, że kartezjański paradygmat refleksji zmusza do uznania kategorii nieświadomości, 
a pojawienie się „nieświadomego” wcale nie jest wykluczeniem kartezjanizmu czy pojęciem kon-
kurencyjnym. Zob. A. Bielik-Robson, Nieświadomość	–	kreacja	kartezjanizmu [w:] Nieświadomość	
jako	kategoria	filozoficzna, dz. cyt., s. 26–30. Autorka pisze: „Wyostrzenie definicji świadomości, 
którą filozofia kartezjańska utożsamia z bezpośrednią samowiedzą Cogito, sprawia, że równolegle 
uwyraźnia się obszar, który leży poza jej zasięgiem. Nieświadomość zostaje więc potraktowana 
jako dwuznaczny obszar wewnętrzny: obecny we wnętrzu kartezjańskiej monady, choć zarazem już 
na granicy jej tożsamości – gdzieś w głębi. W ten sposób płaski krąg kartezjańskiego Cogito wzbo-
gaca się o wymiar przepastnego, głębokiego wnętrza.” (s. 29). 

11 R. Nycz, Język	modernizmu, dz. cyt., s. 83–84. 
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Przełomy okazują się w myśleniu Świętochowskiego elementami weryfikującymi 
istotne zjawiska świadomościowe, kulturowe, uwyraźniające rozpoznanie form obec-
ności, ale i modulatorów konsolidacji. Próba diagnozy i rozpoznania zależności funk-
cjonowania języków i projektów Świętochowskiego ujawnia, że ważna dla samego 
Posła Prawdy kategoria „przełomowości” (rozumianej często także jako synonim 
kryzysu), potwierdza konieczność przekraczania ram gatunkowych, nakładania się 
i wzajemnego ścierania wzorców, stylów, form zapisu. Świętochowski „przełomo-
wość” wykorzystuje do ujawniania prawideł zmian paradygmatów kultury, historii 
idei, narodowej i tożsamościowej refleksji nad kondycją. Poza tym kategoria ta – 
wyjęta z osocza biografii autora Dumań	– pasuje do przewartościowania myślenia 
w kontekście funkcjonalności prądów, formacji, epok. Ponadepokowość „przełomo-
wości” wyznacza i określa przecież samą biografię myśli Świętochowskiego, która 
okazuje się – mimo całej różnorodności – spójnym projektem pisarskim. Przecho-
dzenie i budowanie ciągłości spaja pozornie niejednorodne, bo korygowane przez 
porządki zewnętrzne, projekty myślowe. Można także uznać, że zasada pomagająca 
rozpoznawać poszczególne elementy kulturowego dialogu w myśleniu autora Gene
alogii	 teraźniejszości, próbuje ująć również mechanizm działania przełomowości. 
Z całym przekonaniem wypada powiedzieć, że różnorodne wariacje na dany temat, 
potrzebne Świętochowskiemu są właśnie po to, by odczytywać ich byt jako „waria-
cyjny” dzięki ciągłemu profilowaniu swego zapisu, poddawaniu obróbce gatunko-
wych struktur wyznaczających ramy pisarskiego wzorca humanizującej przestrzeni 
obecności. Krzysztof Stępnik, rozpoznając fenomen mieszczańskości w zapisie Świę-
tochowskiego, stwierdza, że utwory prozatorskie, dzieła dramatyczne i wypowiedzi 
publicystyczne Świętochowskiego z lat 1880–1914 

nie wydają się oświetlającym epokę dziełem geniuszu i nie powstają jako rezultat 
ulegania głębokiemu imperatywowi twórczemu. Sporo w nich kosztującego wiele 
wysiłku podtrzymywania treści dawniej wypracowanego systemu, kontynuacji i rozwi-
jania wcześniejszych pomysłów (przykładem artykułowe antecedencje w „Prawdzie” 
elementów późniejszych Utopii, nie mówiąc o tematycznych powrotach w Źródłach	
moralności), a także niezdecydowania artystycznego i estetycznego, powodującego, 
że Świętochowskiego trudno dziś mierzyć jednoznaczną miarą nowatorstwa i epigo-
nizmu, oryginalności i drugorzędności, tak jakby miał pozostać w ramach arystokra-
tycznego odosobnienia na tle „oswojonej” przez badaczy epoki12.

Świętochowski jako homo	legens własnej kultury dialoguje nie tylko w przes trzeni 
spotkania kulturowego, w przestrzeni kultury śródziemnomorskiej, osiemnastowiecz-
nej, w obrębie dziewiętnastowieczności i dwudziestowieczności, tworząc własne 
reguły czytania tych paradygmatów. Dialog da się wyczytać jako formę obecności 
twórczej w jego poszczególnych tekstach, nawiązujących do siebie i odwołujących się 
często do wcześniejszych rozpoznań. Biblioteczka jego życia to niezwykle pojemny 
korpus tekstów, potwierdzający wielowymiarowość refleksji i wielowymiarowość 

12 K. Stępnik, Świętochowski:	jego	mieszczanie [w:] Mieszczaństwo	i	mieszczańskość…, dz. cyt, 
s. 228.
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twórczą postaci Świętochowskiego, którą trafnie, choć nie bez elementu stereotypo-
wości dotyczącej rozumienia poetyki realizmu, zdiagnozował Stanisław Brzozowski 
w Złudzeniach	racjonalizmu, kiedy pisał: 

Każdy	racjonalizm	kryje	w	sobie	dwóch	zwaśnionych	dekadentów [rozstrzelony druk 
– D.M.O.]: nie zdołali oni tylko dojrzeć lub rozwinąć się, albo zawarli kompromis. 
Zresztą niekoniecznie sprzeczność może być tylko dwoista. W Świętochowskim np. 
interesującym i wzbudzającym szacunek jest stoik [rozstrzelony druk – D.M.O.], olśnie-
wającym bywa wirtuoz sofista, świetnym romantyk dowcipu, interesującym zawsze – 
stylista, nawet wtedy, gdy zdradza sprzeczności – wewnętrzne – ornamentysta, retor, 
ale	[rozstrzelony druk – D.M.O.] uzasadniający to wszystko racjonalista jest banalny 
w myśli i sentymentalny, a więc przykry i zimny w uczuciu. To, co w Świętochow-
skim jest nim [rozstrzelony druk – D.M.O.], jest zawsze ciekawe i ważne; gdyby miał 
on odwagę zrozumieć swą	 słabość [rozstrzelony druk – D.M.O.], byłby tragiczny 
i silny. Bo musimy mieć odwagę pamiętać, że życie zamaskowane może być głębo-
kie i że szczudłami posługują się nieraz i tacy, co bez nich byliby naprawdę wzniośli. 
Racjonalista jest to człowiek, który niczemu w sobie nie daje się rozwinąć. Jego czu-
jące ja rozwijając się staje się niebezpiecznym dla jego woli, jego wola, rosnąc, rani 
jego uczucie, – jego tragiczna sprzeczność go przeraża i ze wszystkich tych swoich 
sił słabości tworzy on swoją moc udaną. Racjonalizm może służyć zwyciężającym, 
ale organizuje na przyszłość klęskę. Jest to pokarm zatruty: opium, dobrze jest dla 
oblegających, gdy oblężeni nim się posługują; ale choć zabija wrogów, nie przestaje 
przecież być trucizną13. 

Jako medium dziewiętnastowieczności i dwudziestowieczności Świętochowski 
filtruje swoją diagnozą znaczenia i wartości kultury. Projekt lekturowy i tekst bio-
grafii myśli spotykają się i wzajemnie łączą, by ujawnić nową jakość – integrującą 
i umożliwiającą perspektywiczną własną ścieżkę czytania. Różne spotkania i funk-
cjonowanie dyskursów oraz zapisów „wielkiego Świętochowskiego”14 ujawniają 
także zmiany wyróżników konkretnych realizacji, gatunków, jakości tekstowych 
i form obecności w przestrzeni transformacji kulturowo-społeczno-politycznej, które 
nie dadzą się tak wyraźnie uchwycić w osobach bliskich mu tytanów – Kraszew-
skiego czy Chmielowskiego (tak przez niego cenionych). Bo i poziomy porówna-
nia jakże różne i osobne. 

Przykład biografii myśli Świętochowskiego wykazuje również nieoczywistość 
zależności kategorii świadomości i nieświadomości. Oczywiście konsekwencja 
dziewiętnastowiecznego zwątpienia w pewny kartezjański podmiot (świadomy), 
nie wyklucza tego, że Świętochowski przyznawał prymat świadomego nad nie-
świadomym, mimo że od Dumań	 poprzez cykle małych form literackich, teksty 
naukowe, wskazywał na nieoczywistość dochodzącą do głosu w postaci nieświa-
domego i określającą tożsamość podmiotu. Dla Świętochowskiego dojście do głosu 

13 S. Brzozowski, Idee.	Wstęp	do	filozofii	dojrzałości	dziejowej, wstępem poprzedził A. Walicki, 
Kraków 1990, s. 409–410. 

14 Określenie Agnieszki Osieckiej. Zob. taż, Galeria	potworów, Warszawa 2004, s. 137 („wielki 
Świętochowski przed wojną, a nasz Krzyś Świętochowski – po wojnie”).
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nieświadomości jest niezbywalnym elementem przeglądania się myśli w sobie, dopeł-
nieniem świadomego jako rewersu określającego tożsamość podmiotową, ale to 
świadomości – jako instancji sprawczej – nadaje znaczenie budulca i wyróżnika 
ludzkiej możliwości poznawczej. Świadomość rozumiał wszak tak, jak pisał o niej 
– cytowany często przez niego – Ribot, że jest

intuicyjną znajomością, stanowiącą istotę owych [czucia, wyobrażenia, uczucia i pożą-
dania – dop. mój – D.M.O.] objawów duchowych, które istnieją w świadomości 
i przez świadomość: mieć wyobrażenie, mieć wrażenie, znaczy mieć świadomość 
wyobrażenia, mieć świadomość wrażenia15.

Pisząc na wstępie pracy – we fragmencie poświęconym Dumaniom, że podmiot 
ich przypomina „ja” modernistyczne, rozchwiane, niepewne siebie, miałem oczywiś-
cie przekonanie, że podmiot ten jest – co pozornie tylko paradoksalne – świadomy 
własnej nieświadomości. Tej z ducha sokratejsko-schopenhauerowskiego, niekłócą-
cej się raczej w tym względzie, w mniemaniu Świętochowskiego, z Kartezjuszem. 
Oczywiście ten zwornik myślowy spina Świętochowskiego z Nietzschem, który 
twierdził, że podmiot buduje własne przekonanie o nieświadomości. 

Świadomość niemożliwości poznania, świadomość nieokreśloności prawideł 
i mechanizmów kształtujących relacje w perspektywie kosmosu i relacje międzyludz-
kie, nieustanny sceptycyzm wobec życia i ludzi, wątpienie jako wyróżnik i warunek 
egzystencjalnej wędrówki ku sobie – ujawniły w biografii myśli Świętochowskiego 
paradoks „nieodłącznej łączliwości” tych kategorii, warunkujących się dialogiem, 
który potwierdza, że myśl jest ważną możliwością i koniecznością realizacji kondycji 
ludzkiej. Ten właśnie paradoks myślowy uwydatnia Świętochowski swoją biografią 
myśli, którą można potraktować, jak każdą, jako niezwykle barwne silva	rerum – 
rozpisaną na wielogłosową siatkę dialogujących ze sobą struktur i form.

Wariacje myśli oraz wzajemna ich dialogiczność – okazały się możliwe 
także dzięki wykorzystywanej często i można rzec, ulubionej, formule cyklu, która 
poddawała weryfikacji znaczenia w układzie horyzontalnym (w przestrzeni danego 
tekstu), ale i wertykalnym (międzytekstowym) – pokazując wzajemną nić poszuki-
wania formy, a spięta została formułą aforyzmu jako modulatorem całości biogra-
fii myśli zapisanej w słowie. Aforyzmy, pisane przez całe życie, stanowiące credo 
twórcze (mające również charakter myślowej sylwicznej struktury), szczególnie 
te pisane w latach dwudziestych i trzydziestych – dzięki zapisaniu tego, co ulotne 
i konstruowaniu w słowie zawsze „minionego”– interpretują świat, dialogują ze sobą, 
rozpoznają ludzką samotność, diagnozują własne umieranie, własną wędrówkę (tę 
zawsze „ku”).

Świętochowski myślący o języku jak moderniści, ma świadomość braku narzędzi 
służących opisowi prawideł świata i komunikacji. Zbieżność myślowa z modernistami 
nie powoduje jednak, że wykorzystuje formy języka modernistycznego (na poziomie 

15 Współczesna	psychologia	pozytywna	w	Anglii, dzieło T. Ribot’a, przeł. i oprac. J. Ochorowicz, 
Warszawa 1876, s. 43. 
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zapisu). Paradoks modernistyczności Świętochowskiego polega na tym, że forma jego 
dzieł nie jest w żadnym wymiarze modernistyczna, nowatorska, oryginalna. Jedy-
nie forma aforyzmu mogłaby zostać uznana za taką jako język pełni, totalności, ale 
i fragmentaryczności. Totalność objawiająca wielość, także  wielość  możliwości inter-
pretacyjnych, objawia tu kolejny paradoks. Dobitna konstatacja aforyzmu otwiera 
przecież nieustającą perspektywę interpretacyjną, mimo swego zamkniętego kształtu 
frazy, jest kompozycją najbardziej pojemną i otwartą.

Modernistyczność Świętochowskiego można określić jako wyzyskanie z wielu 
form gatunkowych (noweli, dramatu, powieści, obrazka, bajki) perspektywicznej 
możliwości interpretacji świata, a przez to języka tego świata – w klasycznej, trady-
cyjnej, nieawangardowej formie, która nie jest na pewno nową jakością. Jest raczej 
ujawnieniem, że „wieczność” zapisu Świętochowskiego, klasyczność jego zapisu 
zawiera awangardowe, twórcze, bliskie modernistom rozpoznania. A to skłania do 
potraktowania go jako twórcy „wiecznego”, klasyka, ale przez to nowoczesnego. 
Bo nowoczesność klasycznej formy to kolejny paradoks jego biografii myśli. Świę-
tochowski, pisarz nowoczesny, to ten, kto wyzyskuje klasyczne wzorce, by stwo-
rzyć z nich formę pojemną, potencjalną, zapisującą modernistyczny kryzys przed-
stawienia, wyobrażenia, obecności i reprezentacji. To klasyk nowoczesności. Tym 
bardziej, jeśli zważyć, że przełomowość, o której wielokrotnie pisze i która jest 
widoczna w jego biografii, wpisana jest w nowoczesność – opartą na przewartoś-
ciowaniu, modelowaniu, zmianie, doświadczeniu aporetyczności, dowartościowaniu 
samego doświadczenia i przeżycia. Dlatego Świętochowski to klasyk nowoczesności, 
człowiek wieczny16, który ponadepokowo diagnozuje poszukiwania form i sam ich 
poszukuje. Ponadto – myślenie o nowoczesności nie może się obyć bez myślenia 
o próbie definicji świadomości i zwrócenia uwagi na filozoficzno-psychologiczny 
profil rozumienia, które sięga korzeniami kwestii etycznych i wynika z  konieczności 
zrewidowania znaczeń i wartości.

Dzięki temu własną ścieżką wpisuje się w dziewiętnastowieczne i dwudziesto-
wieczne poszukiwania języka, by móc opowiedzieć świat i siebie. Ale też ujawnia 
wyjście biografii myśli z przestrzeni pokoleniowości, formacyjności oraz wpisanie 
jej w mapę innych – twórczych, indywidualnych projektów i poszukiwań twórców 
osobnych. A przecież różnorodność ówczesnych poszukiwań wyrastała z postoświe-
ceniowych przewartościowań wolnościowych. U romantyków wynikała z poszukiwań 
języka pierwotnego, oddającego głos przerażającej natury i tajemniczość przedstawie-
nia rzeczywistości. U późniejszych twórców poszukiwania te wiązały się z przekracza-
niem granic reprezentacji (o których już w latach czterdziestych wiedział Kraszewski, 
a co wykorzystała Orzeszkowa, realizując poetykę realizmu (magicznego) w prze-
strzeni melancholii – począwszy od Nad Niemnem, po Melancholików, Chwile, Przę
dze – by przestać wierzyć w możliwość opowiadalności w Dniach). U Konopnickiej 

16 Jakkolwiek zastanawiające jest, czy ta strategia Świętochowskiego nie jest podobna do kon-
cepcji nadczłowieka Nietzschego, którego przecież można potraktować jako tego, który jest „wieczny”, 
który jest „ponad”, który nieustannie przekracza i różnicuje. Takie wyróżniki spełniają przecież – 
jakkolwiek inny to przykład obecności – bohaterowie rozlicznych tekstów Świętochowskiego. 
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były efektem wiary w intertekstualny dialog ze słowem, które ocala, dla Prusa zaś – 
wiary w możliwości kontaktu z niepoznanym i niewyrażalnym w przestrzeni dosko-
nalenia siebie. Dla wielu modernistów – poszukiwania te łączyły się z możliwością 
różnych realizacji twórczych – franciszkańskiej pokory wobec relacji ze światem 
i człowiekiem, groteskowości doświadczenia, która z poziomu estetyki przechodzi 
na poziom realizacji słowem i w słowie (Jaworski, Leśmian), fantastyki młodopol-
skiej (Żuławski), eksperymentów z językiem, który sprostałby opisaniu świata, wresz-
cie – tropienia śladów pierwotności w przestrzeni mitu: wschodniego, śródziemno-
morskiego, słowiańskiego (Leśmian, Wolska, Wyspiański, Miciński). Ale wędrówki 
w celu poszukiwania formy i języka, które pozwoliłyby uchwycić złożoność, pro-
cesualność, momentalność świata, jego wielowymiarowość – kierowały też twór-
ców w kierunku neologizacji języka jako jedynej reakcji na „wtórą rzeczywistość” 
i gwarantowały własny głos. 

Z innej strony pojawiały się już w XIX wieku projekty mające na celu utopię 
porozumienia bez żadnych granic, którą najlepiej ujawnia projekt stworzenia mię-
dzynarodowego języka z 1887 roku – mający na celu stworzenie kodu uniwersal-
nego. Stąd dziewiętnastowieczny pomysł na „esperanto” – rodzaj uniwersalnego 
języka (kodu) wszystkich ludzi – gwarantujący również ponadepokowe porozumie-
nie17. Ta utopijna forma porozumienia powodowana próbą kontaktu międzyludzkiego 
poza barierami, poza pokoleniami, poza czasem i historią oczywiście jest zawieszona 
między utopią i dystopią jako kolekturą rzeczywistości. Kontekst to, myślę, niezwy-
kle ważny, bo przecież sam Świętochowski, jak to przywoływałem, pisze w swej 
publicystyce oraz w Samym	w	sobie o konsekwencjach i możliwościach volapüku. 
Myślę też, że uniwersalna forma, jaką okazał się w jego twórczości aforyzm, może 
być traktowana jako rodzaj utopii wyrażenia, chęci stworzenia wiecznego, klasycz-
nego języka opowiadalności. Utopii – którą jednak realizował. I której towarzyszyły, 
jak wszystkim jego projektom twórczym, złudzenia. Także kwalifikatorem utopijno-
ści można potraktować „wiecznych bohaterów” jego tekstów – owych „mesjaszów” 
doskonalących siebie, a przez to ludzkość18.

17 Esperanto – międzynarodowy język – utworzył warszawski lekarz i poliglota (urodzony 
w Białymstoku) – Lazarus Ludwik Zamenhof (Ludwik Lejzer), który w 1887 roku pod pseudonimem 
Dr Esperanto wydał podręcznik Język	międzynarodowy. Pierwszy klub esperantystów powstał w 1888 
roku w Norymberdze, a w 1906 roku w Polsce w Krakowie. Zob. hasło „esperanto” [w:] The 
Encyclopedia	Americana, New York – Chicago – Washington 1963, s. 501–502; hasło „esperanto” 
[w:] Wielka	Encyklopedia	Powszechna	 Ilustrowana, Warszawa 1897, t. XIX, s. 595–597; hasło 
„esperanto” [w:] Wielka	Encyklopedia	PWN, Warszawa 2002, t. 8, s. 335. Dobrosława  Świerczyńska 
zauważa jednak, że Klin-Kaliszewski już w 1864 roku w felietonie Kwestia mowy opowiadał się 
za stworzeniem uniwersalnej, „komunistycznej mowy”, zrozumiałej dla wszystkich narodów (wtedy 
Zamenhof miał około 10 lat). Zob. D. Świerczyńska, Kaliszewski	–	pozytywista	niepraktykujący	[w:] 
Pozytywizm	i	negatywizm, dz. cyt., s. 64.

18 O takiej koncepcji utopistów-herosów pisze Jolanta Miklaszewska w swej monografii poświę-
conej młodopolskiej antyutopii. Wskazuje tu głównie na bohaterów Nieśmiertelnych	dusz i Duchów. 
Nazywa ją bliską utopii neomesjanistycznej. Zob. J. Miklaszewska, Antyutopia	w	literaturze	Młodej	
Polski, Wrocław 1988, s. 58. Zob. także: J. Szcześniak, Pozytywistyczne	 inne	 światy…, dz. cyt., 
s. 59–77. 
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Czy Świętochowski znalazł więc formę, której poszukiwał? Wędrówki te ujaw-
niły, że jego poszukiwania dokonały odbicia w tkance słowa. Słowa, które wyzwala, 
i choć jest niebezpieczne, to okazuje się przestrzenią wolności i pozwala zapisać sie-
bie. Słowo zapisane jako efekt procesu myślowego, procesu osobnego i własnego, 
pozwala bowiem zapanować nad samotnością i jest jednocześnie jej synonimem, staje 
się też słowem wiecznym. Świętochowski pisał bowiem o sobie w 1898 roku:

Żyję samotny, nie naginam się do wymagań towarzystwa, bo jestem w sobie samo-
dzierżcą, autokratą absolutnym. […] Odcinam się od świata, bo nie chcę, by mnie 
rozkradali19.

Warto jeszcze postawić w tym kontekście jedno pytanie. Czy wraz ze śmier-
cią ostatniego pozytywisty w przededniu II wojny światowej umiera pozytywizm, 
umiera dziewiętnastowieczność? Pytanie winno zostać otwarte. Przecież projekty 
ideowe twórczego i intelektualnego wysiłku rozpoznawania przestrzeni wspólnoty 
humanistycznej nadal będą i są kultywowane. Wydaje się, że nestor polskiej huma-
nistyki rozumiejącej – spinający swą biografią myśli i projektami zrealizowanymi – 
dziewiętnastowieczność i dwudziestowieczność, spotykający w przestrzeni osocza 
kulturowego pozytywistyczne wygasanie tygla idei z modernistyczną propozycją 
nowoczesnych „izmów” kultury, filtrujący awangardy dwudziestolecia z codzienną 
prowincjonalnością ogrodu, w swej wędrówce przez kolejne progi rodzącej się 
nowoczesności – zawsze „wobec”, osobny i samotny, na wzór swych bohaterów – 
wieczny, wędrował, żeby poznać…

19 Przedruk za: E. Breiter, Aleksander	Świętochowski „Wiadomości Literackie” 1938, nr 20, s. 1. 
Świętochowski pisze tak o sobie w Prawdzie – książce wydanej dla uczczenia jego działalności. 
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Bobrowska Barbara 106, 176, 177, 186, 

361, 362, 419, 420, 475, 478
Bobrzyński Jakub 264, 488
Bogusławski Wojciech 135, 493
Boileau Nicolas 460
Boniecki Edward 417, 475
Borejsza Jerzy Wojciech 361, 475
Borges Jorge Louis 69, 475
Borkowska Grażyna 12, 74, 101, 102, 

150, 209, 265, 311, 335, 339, 351, 
436, 452, 453, 475, 486, 487

Börne Ludwik 64
Bornstein Benedykt 23, 479
Botwinko Hieronim 234
Brandes Georg zob. Brandes Jerzy 
Brandes Jerzy 62, 63, 178, 475
Breiter Emil 470
Brodziński Kazimierz 361

Brodzka Alina 102, 263, 483, 494
Brummel George Bryan 445
Brykalska Maria 16, 23, 49, 172, 190, 

194, 196, 266, 268, 271, 272, 277, 
292, 350-352, 355-358, 383, 384, 
430, 431, 447, 448, 471, 472, 475

Brzostowski Karol 400
Brzostowski Paweł Ksawery 400
Brzozowski Stanisław 33, 66, 98, 121, 

206, 216, 221, 229, 245, 264, 265, 
267, 268, 330, 332, 338, 339, 349, 
402, 419, 447, 451, 452, 466, 475, 
480, 481, 483, 490, 493

Buber Martin 31, 142, 143
Buckle Thomas 13, 35, 45, 401
Buczyńska-Garewicz Hanna 34, 341, 

474, 477
Budda 32, 206, 284, 320
Budrewicz Tadeusz 12, 361
Bujnicki Tadeusz 14, 65, 487
Bukowiński Władysław 136, 137, 151, 

163, 493
Burdziej Bogdan 242, 475, 490
Burke Edmund 460, 461
Byron George Gordon 29, 58

C

Cabet Étienne 403
Calderon de la Barca Pedro 180
Campanella Tommaso 403
Camus Albert 106
Carlyle Thomas 177, 195, 340, 390, 487
Cenović, sekretarz poselstwa serbskiego 

358
Červinka Vincent 358
Cezar (Gajusz Juliusz Cezar) 158, 159, 

197, 285
Chałubiński Tytus 289
Chamfort de zob. Nicolas Sébastien-

Roch 
Chmielecki Andrzej 22
Chmielewski Adam 338, 482
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Chmielowski Piotr 14, 21, 54, 65, 67, 69, 
79, 106, 137, 156, 167, 168, 196, 261, 
272, 273, 289, 311, 330, 418, 422, 
423, 466, 475, 494

Chodakowski Zorian Dołęga zob. Czar-
nocki Adam

Chodkiewicz Jan Karol 366
Chojnowski Maciej 399
Chopin Fryderyk 287
Chrystus 46, 50, 141, 157, 189, 217, 

224, 237, 251, 282-285, 304, 367, 
403, 454

Chryzyp z Soloi 438
Chwistek Leon 10
Cichowicz Stanisław 335, 481
Ciesielski Stanisław 330, 479
Cieszkowski August 170
Claus Carl Friedrich Wilhelm 431
Comte Auguste 19, 20, 45, 154, 192, 225, 

226, 228, 328, 330, 378, 488
Conley Thomas 344
Conrad Joseph zob. Korzeniowski Józef 

Teodor Konrad
Cornelius Peter 75
Cyceron (Marcus Tullius Cicero) 96, 

321, 458
Cysewski Kazimierz 31, 278, 476
Czabanowska-Wróbel Anna 116, 476
Czacki Tadeusz 208
Czajkowska Regina (de domo Święto-

chowska) 266, 269, 270, 273, 304, 
461

Czaplejewicz Eugeniusz 142, 334, 474, 
491

Czarnocki Adam (pseud. Zorian Dołęga 
Chodakowski) 388, 443

Czarnowski Stefan 311
Czartoryska Izabela 226, 476
Czekalski Eustachy 311
Czepulis-Rastenis Ryszarda 399-401, 

476, 478
Czermińska Małgorzata 31, 292, 476
Czerniak Stanisław 346, 476

Ć

Ćwierczakiewiczowa Lucyna 21

D

Daabowa, żona Adolfa 373
Daniłowski Gustaw 277
Dante Alighieri 285
Darwin Charles Robert 181, 193, 285, 

481
Daudet Alphonse 66
Davidson Donald 279, 476
Dawid Władysław Jan 17
Dąbrowicz Elżbieta 274, 490
Dąbrowska Anna 271
Dąbrowska Maria 114, 289, 451, 476, 

489
Dąbrowski Jan Henryk 226
Dąbrowski Józef (pseud. Grabiec) 209, 

476
Dąbrowski Mieczysław 334, 335, 476
Degler Janusz 134, 492
Dehnel Piotr 336, 489
Deleuze Gilles 297, 447, 448, 452, 476
Delumeau Jean 303, 484
Dembowski Paweł 289
Dembska-Trębacz Mieczysława 174, 

486
Demby Stefan 366, 476
Demetriusz 438
Demostenes 21, 367
Derrida Jacques 303, 313, 341, 476
Dębicki Władysław Michał, ksiądz 32 
Dickens Charles 72, 240, 335
Dilthey Wilhelm 43, 50, 97, 419, 420, 

444, 463, 481
Diogenes Laertios (prawdop.) 435
Diogenes z Tarsu 155, 438, 439
Dionizjusz 438
Djakowska Alina 29, 480
Długoszewska-Nadratowska Hanna 433, 

474
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Dmowski Roman 381, 476
Dobroczyński Bartłomiej 22, 476
Dobrosielski Marian 127, 491
Domagalska Małgorzata 381, 476
Domański Henryk 399, 478
Domeyko Ignacy 229
Donato, hipnotyzer 385
Dostojewski Fiodor Michajłowicz 41, 

123, 142, 150, 242, 244, 409
Drake Franciszek 381
Drewnowski Tadeusz 114, 476
Drzewiecki Karol 30, 295, 484
Dumas Alexandre (syn) 77
Dumont L. 23
Duns Szkot Jan 8, 188
Durkheim Émile 331, 335
Duszak Anna 271, 476
Dybel Paweł 463, 486
Dygasiński Adolf 15, 34, 68, 134, 135, 

207, 313, 382, 410, 479
Dziadek Adam 299, 300, 350, 474, 489
Dziamski Grzegorz 341, 476
Dzieduszycki Wojciech 439, 476
Dzierzbicki Jan 266
Dzikowski Mieczysław 61

E

Eco Umberto 69, 445, 476
Edwards Paul 22, 494 
Ehrenfeucht Feliks 300
Eizyk K. 431
Emerson Ralph Waldo 330, 390, 487
Emmerson Ralph Waldo zob. Emerson 

Ralph Waldo
Epiktet z Hierapolis 136, 439, 440
Epikur 47, 48, 228, 299, 321, 337, 339, 

433-439, 453, 471
Eschylos 164
Eurypides 163, 164
Eustachiewicz Lesław 177, 477
Eustachiewicz Tadeusz 440, 477

F

Fabisiak Andrzej, ksiądz 294
Faleński Felicjan (pseud. Medard) 57, 58, 

168, 170, 308, 428, 454, 455, 480
Falkowski Mateusz 41, 488
Faryno Jerzy 397, 482
Fechner Gustav Theodor 22
Fedrus (Gaius Julius Phaedrus) 438
Feldman Józef 225, 493
Feldman Wilhelm 107, 137, 202, 425, 

448, 493, 494
Ferfet F. 431
Fert Józef Franciszek 29, 477
Feuchtersleben Ernst von 110, 436
Feuerbach Ludwig 41, 82, 83, 175, 338
Ficino Marsilio 187
Filipkowska Hanna 259, 483
Filleul M. Edmond 156
Fita Stanisław 54, 106, 190, 229, 230, 

259, 363, 365, 411, 475, 478, 483
Flaubert Gustave 65
Fleischer Michael 263, 477
Foch Ferdinand 305
Fontenell Bernard 82, 83
France Anatole zob. Thibault Jacques 

Anatole
Franklin Benjamin 135, 213
Freud Sigmund 22, 232, 476, 491
Frybes Stanisław 258, 483
Fuche (prawdop. Foch Ferdinand) zob. 

Foch Ferdinand

G

Gadamer Hans-Georg 463, 477
Gajlewicz Adam 338, 490
Gajlewicz Joanna 338, 490
Galileusz (Galileo Galilei) 319
Galle Henryk 106, 148, 156, 474
Gałczyński Bronisław 431
Gałecki Tadeusz (pseud. Andrzej Strug) 

357
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Garewicz Jan 34-36, 40, 47, 48, 118, 
321, 453, 454, 477, 488

Garlicka Aleksandra 401, 479
Garrett Karen 305
Gassendi Pierre, ksiądz 434, 439
Gast Peter 297
Gaudi Antonio 431
Gawalewicz Marian 89
Gazda Grzegorz 463, 494
Gdowska Katarzyna 264, 488
Gebethner Gustaw Adolf 67
Giżycki Grzegorz 35
Gleń Adrian 43, 483, 495
Gliszczyński Michał 29, 477
Gloger Maciej 13, 15, 18, 19, 44, 177, 

181, 182, 253, 334, 477
Głowacki Aleksander zob. Prus Bolesław
Głowiński Michał 10, 30, 64, 102, 341, 

361, 415, 416, 444, 447, 474, 475, 
478, 492, 494

Godlewski Franciszek 275, 302
Godyń Mieczysław 125
Goethe Johann Wolfgang von 76, 177, 

203
Gogol Nikołaj Wasiljewicz 243
Goldberg Henryk 325
Golian Zygmunt, ksiądz 134, 288
Golka Bogdan 73, 74, 477
Gołaszewska Maria 461
Gombrowicz Witold 10, 39, 66, 197, 

484
Gore Irene 307
Goszczyński Seweryn 425
Gounod Charles-François 175
Górka Olgierd 225, 493
Górski Konrad 419, 477
Grabowski Ignacy 35
Grabski Władysław 373, 382, 384, 389
Grajewski Wincenty 292, 481
Grimmowie (bracia Wilhelm i Jacob 

Grimm) 118
Gromadzki Stanisław 340, 341, 477, 481
Gronczewski Andrzej 68, 477

Grossek Maria 181, 194, 477
Grydzewski Mieczysław 381
Grzegorczyk Piotr 447, 477
Grzelakowa Eliza 270
Grzędzielska Maria 180, 428
Grzymała-Siedlecki Adam 164, 217, 

471
Guillen Claudio 30
Gutorow Jacek 341, 484
Guyau Jean Marie 331, 338, 434, 439, 

462
Guze Joanna 84, 474

H

Habermas Jürgen 13, 263, 279, 346, 477, 
478

Habrajska Grażyna 263, 479
Hannay Alaistar 454
Hardenberg Georg Philipp Friedrich 

Freiherr von (Novalis) 29
Hardy Thomas 240
Hartmann Eduard von 22, 48
Hass Ludwik 399, 478
Hebbel Friedrich 33
Hegel Georg Wilhelm Friedrich 13, 29, 

30, 320, 323, 346, 481, 489
Heidegger Martin 43, 89, 131, 232, 367, 

473, 478
Heine Harry (pseud. Heinrich Heine) 58, 

75, 180
Heine Heinrich (pseud.) zob. Heine 

Harry 
Heinze Max 285
Heltman Stefan 433
Helvetius Claude Adrien 318
Hempel Jan 368
Heraklit z Efezu 37, 45
Herbart Johann Friedrich 22, 320, 321, 

323
Hercen Aleksander Iwanowicz 46, 135
Herder Johann Gottfried von 361, 416, 

420, 427
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Herer Michał 338, 478
Hermarchus 438
Heryng Zygmunt 338, 492
Herzog Émile Salomon (pseud. André 

Maurois) 307
Hippokleides 438
Hirszband Napoleon (pseud. Cezary Jel-Cezary Jel-

lenta) 16, 357, 479
Hirzel Rudolf 139, 478
Hitler Adolf 382
Hobbes Thomas 135, 338
Hochfeldowa Anna 22, 37, 44, 330, 

492
Höffe Otfried 44, 478
Hoffmanowa z Tańskich Klementyna 

89
Holbach Paul d’ 135
Hölderlin Johann Christian Friedrich 43, 

89, 478
Hołda-Róziewicz Henryka 217, 481
Hook Robert 223
Horacy (Quintus Horatius Flaccus) 40
Horkheimer Max 230, 336, 474
Hoser Piotr 432, 433
Hugo Victor 55, 76, 142, 150
Hulka-Laskowski Paweł 89
Hume David 20, 38, 480
Hutcheon Linda 30
Hutnikiewicz Artur 14, 15, 17, 376, 400, 

479, 494

I

Ibsen Henrik Johan 178
Ihering Rudolf von 331
Ihnatowicz Ewa 4, 15, 24, 100, 106, 200, 

216, 383, 441, 475, 477, 478, 483, 
489, 494, 495

Ingarden Roman 10, 11, 23, 315, 478, 
479

Ionesco Eugène 172
Irzykowski Karol 33, 88, 99, 342, 382, 

447, 477, 478

Iwanowski Nikodem Erazm 441
Iwaszkiewicz Jarosław 300

J

[J. Kaliszewski?] zob. Kaliszewski Julian 
(pseud. Klin)

J.J. [J. Jankowski] 493
Jacobi Friedrich Heinrich 315
Jadwiga, św., król Polski 366
Jakowska Krystyna 81, 82, 101, 174, 

475, 478, 486
Jakóbczyk Jan 99, 447, 478
Jakubowicz Jan (właśc. Tadeusz) 415, 

491
Jakubowski Jan Zygmunt 72, 216, 475, 

487
James Jamie 125
Jan od Krzyża, św. (Juan de Yepes y 

Alvarez) 251
Janaszek-Ivaničkovà Halina 172, 478
Janet Pierre 23
Janiak Agnieszka 96
Janikowa L. 336, 433, 478
Janion Maria 41, 348, 443, 478, 488
Jankowski Czesław 149, 165, 166, 170, 

493
Jankowski Edmund  42, 431, 441, 485
Janus Elżbieta 397, 482
Jasińska Joanna 106, 180, 312, 478, 479
Jasińska-Wojtkowska Maria 115, 485
Jaspers Karl 298, 447, 479
Jastrun Mieczysław 198, 486
Jaworowski Mateusz 263, 477
Jaworski Roman 469
Jay Martin 30
Jedlicki Jerzy 22, 399, 401, 476, 479
Jedynak Stanisław 22, 315-317, 326, 

335, 336, 342, 479
Jefferies Richard 131
Jelavich Barbara 348, 479
Jellenta Cezary (pseud.) zob. Hirszband 

Napoleon
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Jellinek Jerzy 367, 368, 473
Jenkins Janis Hunter 264, 488
Jeske-Choiński Teodor 14, 49, 136, 137, 

147, 167, 313, 361, 494
Jeż Tomasz Teodor (pseud.) zob. Mił-

kowski Zygmunt
Jokiel Irena 43, 483, 495
Jonas Hans 186, 479
Jung Carl Gustav 183, 479

K

Kaczkowski Zygmunt 66, 103
Kaczmarek Bożydar L.J. 271, 480
Kaczorowski Paweł 463, 486
Kaden-Bandrowski Juliusz 357
Kafka Franz 28, 115
Kalembka Sławomir 348, 484
Kalina Paweł 399, 472
Kalinka Walerian, ksiądz 171, 224
Kalinowska Maria 18, 493
Kalinowski Daniel 68, 430, 479
Kalinowski Leon Marian 429, 484
Kaliszewski Julian (pseud. Klin) 35, 36, 

279, 469, 489
Kallikles 329
Kamieńska Anna 176, 480
Kamionkowa Janina 198, 486
Kaniowski Andrzej Maciej 44, 478
Kant Immanuel 8, 11, 19, 23, 32, 43, 44, 

229, 321, 323, 326, 331, 333, 334, 338, 
391, 423, 436, 462, 463, 478-481

Kapciak Alina 257, 261, 480
Kapusta Andrzej 22 
Karłowicz Jan 43
Karpiński Adam 226, 442, 479
Karpiński Wojciech 209, 348, 479
Kartezjusz (René Descartes) 8, 27, 31, 

38-40, 89, 232, 298, 306, 337, 402, 
463, 464, 466, 467, 476, 490

Kasparek Norbert 348, 484
Kasperski Edward 29, 142, 334, 454, 

474, 479, 491

Kasprzyk Leszek 32, 35, 38, 51, 479
Kaszewski Kazimierz 311, 342, 439, 

479 
Kawyn Stefan 399, 400, 479
Kazimierz III Wielki, król Polski 419
Kądziela Jerzy 58, 166, 492
Kelles-Krauz Kazimierz 33, 330, 479, 

480
Kiec Izolda 166, 484
Kisielewski Jan August 149, 455
Kiślak Elżbieta 18, 493
Kleinwächter Friedrich 403
Klimowicz Mieczysław 186, 479
Klin (pseud.) zob. Kaliszewski Julian
Kłobukowski Stanisław 368
Kmiecik Zenon 258, 356, 472, 480
Kochanowski Jan 226
Kolberg Oskar 366, 388
Kolumb Krzysztof 285
Kołaczkowski Stefan 156, 175, 480
Kołakowski Leszek 38, 480, 489
Komornicka Maria 16, 479
Komorowska Ewa 495
Konarski Szymon 229, 366
Kondratowicz Ludwik Władysław (pseud. 

Władysław Syrokomla) 103
Konfucjusz 284, 320
Konopnicka Maria 15, 16, 20, 31, 54, 

58, 78, 88, 100, 149, 152, 173, 175-
177, 186, 197, 261, 362, 368, 417-
421, 425, 427, 469, 475, 480, 487

Kopernik Mikołaj 285, 319
Kopij Marta 429, 480, 484
Koppel-Kozikowska Krystyna 299, 308
Korczak Janusz 88, 89, 398, 408, 480, 

492
Korporowicz Leszek 257, 260, 268, 480
Korwin-Piotrowska Maria Gabriela 

(primo	voto Śnieżko-Błocka, secundo 
voto Janowska) 199, 215, 216, 287

Korzeniowski Józef 103
Korzeniowski Józef Teodor Konrad 447
Korżyk Krzysztof 278
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Koschany Rafał 341, 346, 480
Kosiakiewicz Wincenty 331, 493
Kostecki Janusz 16, 263, 483
Kostkiewiczowa Teresa 361, 460, 494
Kościelski Józef 418
Kościuszko Tadeusz 133, 134, 177, 217, 

225, 226, 230, 231, 233, 366, 379, 
389, 402, 410, 471

Kotarbiński Józef 96, 142, 152, 156, 490, 
493

Kotarbiński Tadeusz 44, 434, 480, 484
Kott Jan 57, 481
Kowalczuk Urszula 106, 264, 265, 308, 

428, 436, 440, 454, 455, 479, 480
Kowalczykowa Alina 107, 494
Kowaleski Jerzy T. 305, 489
Kowalska Małgorzata 335, 481
Kowalski Piotr 442, 480
Kozicka-Borysowska Żaneta 495
Kozłowski Stanisław Gabriel 74, 425
Kozłowski Władysław 20
Kozłowski Władysław Mieczysław 49, 

216, 439, 480, 488
Krasicki Ignacy 109, 127, 226
Krasiński Zygmunt 18, 148, 379, 425
Krasnodębski Zdzisław 463, 480
Kraszewski Józef Ignacy 13, 17, 20, 21, 

61, 66, 103, 240, 335, 379, 443, 466, 
468, 488

Kraushar Aleksaner 75
Kremer Józef 78, 480
Kridl Manfred 10
Krokiewicz Adam 29, 480
Krońska Irena 29, 480
Kroński Tadeusz 229, 480
Król Marcin 348, 479
Krupiński Franciszek Salezy 193, 474
Krzemień-Ojak Sław 415, 491
Krzemiński Stanisław 419, 477, 481
Krzywicki Ludwik 49, 216, 217, 349, 

363, 448, 481, 493
Krzyżanowski Julian 8, 232, 233, 485, 

494

Ksenofont 29
Książyk Łukasz 41
Kubacki Wacław 81, 83, 94, 101, 114, 

124, 143, 166, 472
Kubiak Jacek 213, 481
Kubiak Zygmunt 441, 481
Kuderowicz Zbigniew 7, 43, 170, 420, 

481, 488
Kuhn Thomas Samuel 8, 481
Kulczycka-Saloni Janina 57, 77, 245, 

300, 349, 383, 475, 481, 487, 491
Kulczycki Władysław 49 
Kulka Bronisława 311
Kunz Tomasz 13, 475
Kurlandzka Amelia 44, 484
Kusak Leszek 338, 490
Kuźma Erazm 117, 481
Kwiatkowski Jerzy 241, 376, 494
Kwiek Marek 341, 481
Kwintylian (Marcus Fabius Quintilia-

nus) 458

L

L.S.W. (Ludomir Szczerbowicz-Wieczór) 
311

La Bruyère Jean de 448
La Fontaine Jean de 127 
La Rochefoucauld François de 34, 448
Lack Stanisław Izrael 455
Lam Jan 74, 289
Landau-Czajka Anna 381, 481
Landesmann Heinrich (pseud. Hierony-

mus Lorm) 173
Lange Antoni 48, 121, 132, 357
Lange Friedrich Albert 44, 293, 434, 

438
Laskauer Piotr 431
Laubardemont Jean Martin de 279
Le Bon Gustave 331
Leconte de Lisle Charles-Marie 170, 

428
Leibniz Gottfried Wilhelm 8, 40, 490
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Lejeune Philippe 292, 481
Lemański Jan 115
Lenin Włodzimierz (Władimir Iljicz 

Uljanow) 382
Leśmian Bolesław (Bolesław Lesman) 

33, 48, 88, 126, 131, 149, 185, 186, 
204, 238, 380, 415-417, 422, 469, 
475, 477, 481

Leśniewski Norbert 306, 475
Leśnodorski Zygmunt 183, 481
Leuckart Rudolf 285
Lévy-Bruhl Lucien 335
Lewandowski Tomasz 253
Lewańska Ariadna 350, 474
Lewestam Fryderyk Henryk 59
Lichański Stefan 428, 481
Licyniusz (Valerius Licinianus Licinius), 

cesarz rzymski 159
Lilpop Stanisław 266
Linde Samuel Bogumił 389
Lipnik Wanda 263, 343, 475, 477
Lipski Jan Józef 371, 491
Litwos (pseud.) zob. Sienkiewicz Hen-

ryk
Locke John 43, 88, 317, 321
Longfellow Henry Wadsworth 269
Lord Paradoks (pseud.) zob. Wilde Oscar
Lorentowicz Jan 35, 156, 448, 488, 

493
Lorm Hieronymus (pseud.) zob. Landes-

mann Heinrich
Lorraine René 32
Lubas-Bartoszyńska Regina 31, 292, 

481
Lubbock John 325
Lubowski Edward 61, 74, 151
Lucjan (Lukian z Samosat) 183, 481
Ludwik XIV, król Francji 231
Lukrecjusz (Titus Lucretius Carus) 321, 

438
Luter Marcin 381
Lutosławski Witold 49, 181, 193, 481
Lyotard Jean-François 461, 462

Ł

Łaguna Piotr 29, 481
Łempicki Zygmunt 10, 19, 482
Łotman Jurij Michaiłowicz 397, 482
Łukasiewicz Małgorzata 13, 216, 230, 

447, 463, 474, 477, 478, 482, 488
Łysińska Beata 270, 273, 432, 473

M

Maciejewski Janusz 12, 14, 73, 178, 258, 
483, 486, 487, 494

MacIntyre Alasdair 338, 482
Macios Tomasz 333, 484
Mackiewicz Tomasz 28, 482
Madách Imre 178
Maeterlinck Maurice 178
Mahomet 284
Mahrburg Adam 421, 422, 482
Majchrowski Jacek Maria 381, 482
Makarczyk Janusz 368, 473
Makowiecki Andrzej Z. 153, 481
Makuszyński Kornel 371
Malczewski Antoni 75
Malik Jakub Aleksander 106, 169, 478, 

482
Malinowski Bronisław 388
Małachowski Stanisław 366
Man Paul de 344, 482
Mann Tomasz 196
Mansfeld Joachim Fryderyk von 366
Marczewska Katarzyna 303, 484
Marek Aureliusz, cesarz rzymski 439, 

477, 487
Margański Janusz 31, 487
Markiewicz Henryk 10, 11, 14, 19, 20, 

36, 67, 107, 152, 156, 422, 475, 482, 
494

Markiewicz Katarzyna 271, 480
Markowski Michał Paweł 333, 341, 350, 

463, 474, 482, 
Marks Karol 192, 406
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Marquard Odo 346, 476
Martuszewska Anna 73, 115-118, 248, 

482
Marzęcki Józef 293, 488
Massonius Marian 8, 490
Matuszewski Ignacy 33, 67, 174
Maudsley Henry 135
Maupassant Guy de 173
Maurois André (pseud.) zob. Herzog 

Émile Salomon 
Mautner Franz H. 447, 482
Mayenowa Maria Renata 397, 482
Mazan Bogdan 156, 178, 209, 258-260, 

263, 311, 348, 350, 362, 430, 482, 
483, 487, 490

Mazur Aneta 43, 100-102, 168, 312, 335, 
337, 428, 436, 483

Medard (pseud.) zob. Faleński Felicjan 
Meller Katarzyna 190, 485
Mencwel Andrzej 66, 268, 483
Menger Anton 42
Merecki Jarosław 343, 489
Mereżkowski Dmitrij Siergiejewicz 409
Mesmer Franz Anton 22
Metrodor (Metrodoros z Lampsakos) 435
Metternich Klemens Lothar von 240
Męczkowski Wacław 433
Mianowski Józef 363, 486
Michalik Joanna 19
Michalski Krzysztof 43, 463, 477, 478
Michał Anioł (Michelangelo Buonarroti) 

83
Micińska Magdalena 399, 476
Miciński Tadeusz 48, 254, 469
Mickiewicz Adam 12, 18, 58, 68, 75, 89, 

103, 203, 206, 288, 352, 361, 393, 
394, 417, 419, 425, 427, 483, 491

Miklaszewska Jolanta 469, 484
Mikołaj I, car Rosji 240, 248
Mikołaj II, car Rosji 352
Mikulski Leopold 271
Mill John Stuart 23, 42, 44, 45, 47, 88, 

90, 93, 106, 126, 135, 141, 154, 193, 

228, 260, 265, 280, 318, 331, 333, 
390, 434, 463, 480, 484, 487

Miłkowski Zygmunt (pseud. Teodor 
Tomasz Jeż) 62, 103, 364, 485

Miłosz Czesław 17, 484
Minois Georges 303, 484
Misiołek Edmund 166, 490
Mitoraj Robert 30, 295, 451, 484
Mitosek Zofia 318, 419, 484
Młynarski Teodor Leonard 411, 484
Mochnacki Maurycy 56, 67, 361, 393, 

484
Modzelewska Natalia 123
Mohl Robert von 403
Mojżesz 83, 186, 211, 284
Mokranowska Zdzisława 307
Molé Vojslav 358
Mommsen Theodor 438
Montaigne Michel de 31, 447
Morawski Stanisław 234
Morris William 404, 407, 439
Morstin Ludwik Hieronim 342, 484
Morus Tomasz 403, 404
Mossakowski Kazimierz 433
Moszczeńska Iza 401
Motycka Alina 22, 484
Mozart Wolfgang Amadeus 174, 175, 287
Muecke Douglas 271, 484
Mukoid Ewa 341, 484
Musiał Łukasz 454, 484
Mussolini Benito 382

N

Nahorski Stanisław 275
Nalewajk Żaneta 39, 484
Nałkowska Zofia 357
Nałkowski Wacław 16, 479
Namowicz Tadeusz 417, 476
Napoleon I (Napoleon Bonaparte) 160, 

161
Naruszewicz Adam 171, 447
Narzymski Józef 62
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Natansanowa Bronisława 295
Natanson Józef 289
Nawarecki Aleksander 299, 489
Neuwert (pseud.) zob. Nowaczyński 

Adolf
Newerly Igor 408, 480
Newman John Henry, kardynał 340
Nicolas Sébastien-Roch (zw. de Cham-

fort) 34, 447, 448
Niedzielski Czesław 82, 478
Niemcewicz Julian Ursyn 231
Niemojewski Andrzej 357
Nietzsche Friedrich 7, 8, 28, 30, 43, 45, 

83, 88, 116-119, 124, 131, 153, 154, 
156, 173, 180, 181, 184, 187, 189, 
190, 205, 225, 232, 245, 295-298, 
306, 320, 328, 329, 333, 337-339, 
344, 391, 400, 429, 433, 439, 444, 
447, 448, 451-453, 462, 463, 467, 468, 
473, 476, 479-482, 484-486, 488

Norris Christopher 341, 484
Norwid Cyprian 13, 28, 29, 282, 308, 338, 

361, 389, 477, 482, 488, 490, 491
Nosowski Stanisław 68, 485
Notkowski Andrzej 401
Novalis zob. Hardenberg Georg Philipp 

Friedrich Freiherr von
Nowaczyński Adolf (pseud. Neuwert) 89, 

152, 169, 288, 380, 381, 476, 482, 
485, 493

Nowosilcow Nikołaj Nikołajewicz 234
Nycz Ryszard 13, 30, 32, 35, 90, 335, 

464, 485

O

Obsulewicz-Niewińska Beata 441, 485
Obuchowski Kazimierz 299, 306, 489
Ochorowicz Julian 22, 23, 35, 37, 331, 

332, 467, 485, 492
Ogden Charles Kay 315
Okoń Jan 153, 483
Okoń Waldemar 107, 108, 485

Okopień-Sławińska Aleksandra 10, 102, 
361, 444, 474, 485, 494

Olech Barbara 82, 475
Olszewska Maria Jolanta 182, 357, 476, 

485, 495
Opara Stefan 19, 334, 485
Oppman Artur (pseud. Or-Ot) 357
Orieux Jean 307
Orliński Janusz 185
Or-Ot (pseud.) zob. Artur Oppman
Ortwin Ostap 152, 493
Orzechowski Kazimierz 463
Orzeszkowa Eliza 13-17, 29, 42, 43, 54, 

66-69, 88, 102, 150, 173, 177, 215, 
216, 240, 245, 248, 260, 261, 274-
276, 300, 302, 332, 335, 355, 397, 
402, 440-442, 468, 474, 475, 480, 
483, 485

Osiecka Agnieszka 466, 485
Osiński Dawid Maria 440
Ossowska Maria 44, 213, 484, 485
Ostromęcka Helena 8, 481
Ouida (pseud.) zob. Ramé Maria Louise 
Overbeck Franz 296, 297, 337, 485
Owidiusz (Publius Ovidius Naso) 407

P

Paczoska Ewa 11, 16, 23, 24, 28, 39, 43, 
65, 73, 79, 100, 106, 123, 153, 174, 
199, 215, 228, 260, 307, 311, 314, 
332, 339, 351, 436, 471, 477, 479, 
481-483, 485, 486

Palska Hanna 399
Patron 438
Pauzaniasz 133, 152, 176 
Pavis Patrice 139, 486
Pavlović Milan 358
Paweł, św. 98
Pawlicki Stefan, ksiądz 35
Pawluczuk Włodzimierz 9, 486
Pąkciński Marek 4, 22, 24, 245, 320, 

329, 342, 345, 349, 486
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Pereswetoff-Morath Alexander Iwan 401, 
491

Perykles 163, 164
Peschel Oskar 285
Petrozolin-Skowrońska Barbara 401, 

411, 486
Petti Franciszek 113
Petti Julia 113
Piekarec Kazimierz 69, 475
Pieniążek Paweł 295, 433, 484
Pieńkos Andrzej 288, 486
Pieścikowski Edward 102, 103, 106, 108, 

486
Pietkiewicz Antoni (pseud. Adam Pług) 

60, 281
Pigoń Stanisław 156, 480
Pilecki Antoni 37
Piłsudski Józef 225, 305, 378, 384
Piniński Leon 439, 486
Piotrowin (Piotr Strzemieńczyk z Jani-

szewa) 36
Platon 8, 29, 31, 40, 86, 89, 95, 100, 

111, 125, 127, 186-188, 266, 270, 
318, 326, 329, 336, 337, 349, 403, 
404, 408, 432, 474, 486, 490

Płachecki Marian 259, 332, 486
Płuciennik Jarosław 460, 461, 486
Pług Adam (pseud.) zob. Pietkiewicz 

Antoni
Podraza-Kwiatkowska Maria 163, 492
Podsiad Antoni 22, 494
Pol Wincenty 103
Polistrat 438
Pomian Krzysztof 288, 341, 486
Poniatowski Stanisław August, król Pol-

ski 224, 225
Poniński Adam 226
Popiel Magdalena 444, 486
Popławski Jan Ludwik 287, 427
Posner Stanisław 367, 473
Potępa Maciej 463, 486
Potocki Antoni 47, 494
Potocki Józef Karol 37, 439, 488

Potocki Szczęsny 226
Potocki Wacław 226
Poznański Zygmunt 475
Priestley Joseph 135
Prokopiuk Jerzy 183, 479
Prokop-Janiec Eugenia 371, 373, 421, 

487
Pronaszko Witold 311
Protagoras z Abdery 163
Protarchus 438
Proust Marcel 344, 482
Prus Bolesław 11, 13, 15, 16, 23, 29, 39, 

54, 70-74, 110, 160, 173, 181, 182, 
197, 199, 206, 208, 242, 251, 253, 
259, 260, 311, 332, 335, 343, 402, 
410, 425, 436, 469, 477, 482, 485, 
487, 489, 490, 491

Przeźmiński Jarosław 30
Przyborowski Walery 35, 279, 330, 489
Przybyła Zbigniew 96, 173, 425, 487, 

490
Przybysławski Artur 344, 482
Przybyszewski Stanisław 19, 48, 49, 88, 

89, 121, 149, 460
Pseudo-Longinos 460, 461
Pszon Mieczysław 225, 493
Putnam Hilary 263, 487
Puzyna Konstanty 152, 487

R

Radwan Władysław 433
Radziwiłłówna Barbara 366
Raffo Anton Maria 77, 481
Rajewski Maciej 480, 495
Rakowicz Franciszek Tadeusz 55
Ramé Maria Louise (pseud. Ouida) 66
Rapacki Wincenty 152
Raszewski Zbigniew 134, 487
Ratajczakowa Dobrochna 166, 171, 484
Ratajska Krystyna 229, 487
Ratuszna Hanna 186
Reale Giovanni 433, 487
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Rée Paul 297
Reid Thomas 20
Reiner Julius 403
Reiter Marian 136, 474
Renan Ernest 15, 195, 282, 299, 329, 

439, 487
Renouvier Charles 23
Repnin Nikołaj Wasiljewicz 226
Rewers Ewa 341, 476
Reymont Władysław Stanisław 357
Ribot Théodule 135, 328, 418, 419, 467, 

487, 492
Richards Ivor Armstrong 315
Rickert Heinrich 180
Ricoeur Paul 31, 87, 487
Rilke Rainer Maria 344, 482
Rimbaud Charles 204
Robertson John Mackinnon 390, 487
Roberty Eugene de 331
Robespierre Maximilien de 228
Rodkiewiczowa Oktawia 274
Rodziewiczówna Maria 16, 89
Romanow Mikołaj Mikołajewicz (młod-

szy) 356
Rorty Richard 334, 335, 487
Rosińska Zofia 19
Rossini Gioachino 175
Roszko Grzegorz 49
Roszkowska-Wiśniewska Kinga 307, 492
Rousseau Jan Jakub 232, 327, 329, 344, 

424, 482, 491
Rovani Giuseppe 158
Rozanow Wasilij Wasiljewicz 245
Rozbicki Soter Antoni 89
Rudnicki Szymon 381, 487
Rudzki Jerzy 23, 37, 170, 209, 224, 225, 

261, 311, 404, 487, 488
Rusinek Michał 333, 344, 488
Ruskin Arnold 43, 390, 487
Russel Bernard 316, 317, 488
Ruta-Rutkowska Krystyna 495
Ryba Janusz 307
Rzewuska Elżbieta 134, 137, 488

Rzewuski Henryk 66, 103
Rzewuski Stanislas 35
Rzońca Wiesław 29, 488
Rzymowski Wincenty 311, 376, 493

S

S. 311
Sadowski Jakub 307, 486
Sadowski Lesław 401
Safranski Rüdiger 7, 41, 333, 451, 488
Salat Jakob 315
Sałtykow Michaił Jewgrafowicz (pseud. 

Michaił Sałtykow-Szczedrin) 169, 
258, 354, 365

Sałtykow-Szczedrin Michaił (pseud.) zob. 
Sałtykow Michaił Jewgrafowicz 

Sandler Samuel 16, 21, 23, 72, 134-137, 
166, 167, 311, 471, 472, 487, 488

Sartre Jean-Paul 41, 232
Sass Luis Arnorsson 264, 488
Saussure Ferdinand de 60
Sawicki Stefan 115, 485
Schelling Friedrich Wilhelm Joseph von 

361
Schiller Johann Christoph Friedrich von 

423
Schlegel Karl Wilhelm Friedrich von 

416, 417
Schleiermacher Friedrich Daniel Ernst 

315, 323, 324, 331, 463, 486
Schmidt Eugen Heinrich 403
Schopenhauer Arthur 8, 23, 30-32, 34-37, 

40-42, 44-49, 88, 90, 92, 95, 96, 111, 
118, 124, 135, 139, 175, 180, 187, 253, 
262, 291-293, 297, 306, 314, 320, 321, 
325, 327, 333, 338, 340, 441, 453, 454, 
458, 461-463, 467, 484, 488, 491

Schrempf Christian 455
Schuman Robert 175
Seneka Młodszy (Lucius Annaeus Seneca 

Minor) 99, 297, 321, 439, 440, 477, 
479
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Shakespeare William zob. Szekspir Wil-
liam

Sheldon Walter Lorenzo 439, 488
S-i (S. Tarnowski) zob. Tarnowski Sta-

nisław 
Siemiradzki Józef 368
Sienkiewicz Henryk 15, 16, 53, 64-66, 

103, 156, 160, 168, 206, 379, 409, 410
Sierociński Jan, ksiądz 366
Sieroszewski Wacław 242
Simmel Georg 216, 331, 375, 429, 488
Sioma Radosław 174, 486
Sivert Tadeusz 134, 476
Siwicka Dorota 443, 488
Skarga Barbara 13, 22, 37, 330, 335, 444, 

481, 488, 489, 492
Skibiński Ziemowit 393, 484
Skrętowicz Biruta 305
Skwarczyńska Stefania 31, 43, 182, 278, 

420, 478, 489
Sloterdijk Peter 336, 489
Sławek Tadeusz 303
Sławiński Janusz 10, 55, 303, 341, 361, 

474, 489, 490, 492, 494
Słowacki Juliusz 18, 64, 173, 174, 176, 

181, 182, 193, 220, 379, 425, 481
Smiles Samuel 366
Smith Adam 327
Smoleński Władysław 224
Sobieraj Tomasz 12, 13, 73, 190, 253, 

489
Sobolewski Tadeusz 135, 493
Sobol-Jurczykowski Andrzej 69, 475
Sofokles 163, 164, 285
Sokołowska Katarzyna 82, 475
Sokrates 27-31, 37, 48, 86, 123, 139, 

154, 164, 177, 217, 279, 287, 289, 
321, 328, 329, 342, 343, 367, 433, 
435, 460, 467, 477, 480, 482, 486

Sombart Werner 407
Sontag Susan 443
Sosnowski Jerzy 46, 489
Soulié Fryderyk 55

Spaemann Robert 342, 343, 489
Speina Jerzy 82, 478
Spencer Herbert 19, 20, 31, 32, 35, 37, 

38, 45, 50, 51, 154, 181, 236, 260, 
329, 331, 390, 434, 479, 480, 487

Spinoza Baruch 31, 37, 38, 171, 239, 
288, 315, 322, 337, 338, 380, 489

Stachowski Ryszard 22
Staff Leopold 172, 197, 198, 333, 337, 

484
Stala Marian 193, 489
Stalin Józef (Iosif Wissarionowicz Dżu-

gaszwili) 382
Starkel Juliusz 23, 42, 44, 484
Starnawski Jerzy 153, 483
Starynkiewicz Sokrates 289
Staszic Stanisław 208, 229, 366, 400, 

439
Stecki Jan 390, 487
Stegner Tadeusz 22, 209, 400, 401, 489
Stempowski Stanisław 289, 489
Stevenson Charles Leslie 316
Stępnik Krzysztof 105, 213, 349, 365, 

378, 465, 480, 489, 495
Stifter Adalbert 240, 436
Stirner Max 31, 42, 47, 111, 126, 338, 

367, 400, 462, 490
Stögbauer Adam 23, 35, 488
Stolarczyk Józef, ksiądz 289
Stołypin Piotr Arkadiewicz 355
Strindberg August 167
Stroińska Dorota 7, 298, 479, 488
Strossmayer Josip Juraj 353
Strug Andrzej (pseud.) zob. Gałecki 

Tadeusz
Struve Henryk 37, 49, 437
Strzyżewski Mirosław 68, 479
Styka Jan 283
Suchodolski Bogdan 22, 451, 452, 490
Sygietyński Antoni 79
Syrokomla Władysław (pseud.) zob. 

Kondratowicz Ludwik Władysław
Syrus Publiliusz 34
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Szacki Jerzy 22, 407, 490
Szahaj Andrzej 335, 346, 476, 487
Szargot Barbara Małgorzata 82
Szarota Zofia 306
Szatiłow Józef N. [M.] 408
Szcześniak Janina 178, 469, 490
Szczucki Lech 34, 477
Szech Antoni (pseud.) zob. Wysłouch 

Izydor Kajetan
Szekspir William 64, 152, 180, 203
Szerer Mieczysław 280, 484
Szewczuk Włodzimierz 22, 494
Szladowski Marek 43, 483, 495 
Szleszyński Bartłomiej 72, 487
Szondi Peter 163
Sztachelska Jolanta 16, 274, 481, 482, 

490
Sztompka Piotr 303, 490
Szturc Włodzimierz 29, 490
Szukalski Piotr 305, 489
Szulc Dominik 13, 19
Szulkin Michał 408, 490
Szwarc Andrzej 399
Szwed Antoni 30, 455, 490
Szweykowski Zygmunt 178, 259, 311, 

490, 494
Szymanowski Adam 69, 476
Szymańska Beata 19
Szymański Adam 242, 408, 475, 490

Ś

Śleszyński Dariusz 444, 490
Śniadeccy (Jan i Jędrzej) 229
Świderski Ludwik Brunon 276, 485
Świerczyńska Dobrosława 35, 469, 489
Świeżawski Stefan 170, 490
Święczkowska Halina 40, 490
Świętochowska Maryla zob. Święto-

chowska-Grossmanowa (de domo 
Żydowo) Maria 

Świętochowska Wanda (de domo Trzciń-
ska) 266, 271, 272, 303, 461

Świętochowska-Grossmanowa (de domo 
Żydowo) Maria 49, 251, 259, 266, 
269-272, 274-278, 291-294, 296, 
299, 301-306, 308, 336, 346, 383, 
405, 431, 433, 435, 451

Świętochowski Aureli 266, 269, 273, 
304, 461

Świętochowski Krzysztof 466
Świętochowski Maurycy 266, 269, 271, 

272, 273
Świętochowski Ryszard 177, 259, 266-

270, 273, 274, 303, 461
Świętochowski Zenon 269
Świontek Sławomir 139, 486

T

T. 311
T.L. 258, 352, 473
Tagore Rabindranatah 228
Taine Hippolyte Adolphe 13, 45, 65, 67, 

70, 71, 77, 329, 482, 491
Talleyrand-Périgord Charles Maurice de 

430, 471
Tanty Mieczysław 348, 490
Tarbouriech Ernest 406
Tarnowska Maria 17, 484
Tarnowski Stanisław 65, 135, 493
Taylor Edward Burnett 326, 331, 421, 

423, 490
Teichmüller Gustav 30
Teodor z Gandary 460
Teodorowicz Feliks 431
Terencjusz (Publius Terentius Afer) 197
Tetmajer-Przerwa Kazimierz 19, 172, 204
Thibault Jacques Anatole (pseud. Ana-

tole France) 447
Tieck Ludwig 29
Tischner Józef 31, 143
Tokarczuk Olga 11, 343, 485, 490
Tołstoj Leon zob. Tołstoj Lew
Tołstoj Lew 47, 89, 182, 227, 242, 289, 

333, 408, 409, 490



512 Aleksander Świętochowski w poszukiwaniu formy. Biografia myśli

Tomaszewicz-Dobrska Anna 328, 355
Tomaszewski Jerzy 381, 490
Tomkowski Jan 131, 264, 311, 332, 362, 

490
Toporov Władimir Nikołajewicz 350, 

490
Torquemada Tomás de 279
Trembecki Stanisław 226
Trybuś Krzysztof 28, 190, 308, 485, 490, 

491
Trześniowski Dariusz 182, 190, 338
Trzynadlowski Jan 115, 134, 488, 491
Tuczyński Jan 32, 49, 491
Tukidydes z Aten 157
Turey Klara 181, 491
Turgieniew Iwan Siergiejewicz 335
Tyburski Włodzimierz 312, 330, 336
Tynecka-Makowska Słowinia 209, 463, 

487, 494
Tyszka Adam 257, 480, 495

U

Ugniewska Joanna 445, 476
Ujejski Kornel 425, 427
Ulicka Danuta 142, 334, 474, 491
Urbanowska Zofia 96, 490
Uspienski Boris Andriejewicz 397, 482

V

Vaihinger Hans 44, 100
Vandervelde Émile
Vauvenargues Luc de Clapiers de 447
Vico Giambattisto 415, 416, 491
Voigt Andreas 403

W

[W. Przyborowski?] zob. Przyborowski 
Walery

W.F. (W. Feldman) zob. Feldman Wilhelm
Wachowski Jacek 166, 171

Wagner Wilhelm Richard 116, 174, 175, 
297, 333, 480, 486

Walas Teresa 107, 494
Walicki Andrzej 401, 466, 475, 491
Waligóra Jerzy 152, 170, 491
Wałaszyk Jarosław 433,474
Wandycz Piotr Stefan 348, 491
Wapiński Roman 381, 491
Warchała Michał 232, 424, 491
Warneńska Monika 411, 491
Wartenberg Mścisław 35
Warzenica Ewa zob. Warzenica-Zalew-

ska Ewa 
Warzenica-Zalewska Ewa 67, 425, 491
Wasilewska Anna 445
Wasilewski Zygmunt 371-373, 421, 428, 

491
Weininger Otto 237
Weiss Tomasz 15, 491
Wellbery David E. 344
Wentzel Julius Albert 338, 492
Wereszycki Henryk 348
Westermack Edvard Alexander 331
Weyssenhoff Józef 357
Węgrzecki Adam 338, 490 
Whyte Lancelot Law 22
Wieczorkiewicz Anna 443, 444, 491
Wiesengrund Theodor Ludwig (pseud. 

Theodor W. Adorno) 230, 336, 474
Wilczyński Henryk 400, 474
Wilde Oscar (pseud. Lord Paradoks) 98, 

127, 197, 339, 403, 444-446, 491
Wilkońska Paulina 61
Wilson Thomas Woodrow 228, 305
Windelband Wilhelm 43, 180, 285
Wisia zob. Wiśniewska Jadwiga 
Wiślicki Adam 17, 259, 260, 272, 299, 

351
Wiśniewska Iwona 15
Wiśniewska Jadwiga (Wisia) 271, 302
Witkacy (pseud.) zob. Witkiewicz Sta-

nisław Ignacy 
Witkiewicz Stanisław 357
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Witkiewicz Stanisław Ignacy (pseud. 
Witkacy) 10, 150, 341, 357

Wittgenstein Ludwig 317, 492
Włodowicz Z. 311
Wojciechowska Kalina 69, 475
Wojdak Marta 163, 492
Wojnar Irena 50, 492
Wolff August Robert 67
Wolniewicz Bogusław 317, 492
Wolska Maryla 469
Wolski Włodzimierz 204
Wolter (François-Marie Arouet) 12, 109, 

177, 217, 229, 230-233, 258, 288, 
307, 322, 327, 433, 457, 473

Wołoszyn Lidia 408, 490 
Wołoszyn Stefan 408, 490, 492
Wordsworth William 232
Woźnowski Wacław 115, 492
Wójcicki Jacek 74, 486
Wójcik Michał 305
Wroczyński Kazimierz 185
Wroczyński Ryszard 154, 156, 160, 162, 

164, 492
Wrzosek Wojciech 22, 484
Wundt Wilhelm 27, 97, 135, 285, 313, 

314, 324, 331, 339, 342, 438, 451, 
476, 492

Wyka Kazimierz 15, 18, 32, 33, 102, 168, 
172, 394, 395, 419, 427, 452, 494

Wypych Włodzimierz 463, 477
Wysłouch Izydor Kajetan (pseud. Antoni 

Szech) 182
Wysocki Piotr 241
Wyspiański Stanisław 132, 149, 202, 

206, 221, 419, 469

Z

Zacharska Jadwiga 216, 492
Zacharyasiewicz Jan 55
Zając Ludmiła 299
Zaleski Józef Bohdan 425
Zaleski Marek 443, 492

Zalewska Agata 153
Zalewski Kazimierz 96
Zamenhof Lazarus Ludwik (Ludwik Lej-

zer) 469
Zamiara Krystyna 22
Zamoyska Maria 400
Zamoyski Władysław 400, 474
Zapolska Gabriela (pseud.) zob. Korwin-

Piotrowska Maria Gabriela (primo 
voto Śnieżko-Błocka, secundo	 voto 
Janowska) 

Zatorski Tadeusz 296, 485
Zawada Andrzej 14, 376, 494
Zawadzki Andrzej 415, 492
Zawadzki Wojciech 269, 433, 492
Zawistowska Kazimiera 204
Zbroja Franciszek 311, 492
Zdanowicz Anna 274, 492
Zdybel Lech 326, 479
Zdziechowski Kazimierz 106
Zdziechowski Marian 349
Zeidler-Janiszewska Anna 13, 485
Zembrzuski Stanisław 69, 475
Zeno z Sydonu (Zenon z Sydonu) 438
Zieleńczyk Adam 19, 311, 492
Zielińska Marta 443, 488
Zieliński Edward Iwo 433, 487
Zimand Roman 31, 492
Ziomek Jerzy 14, 492
Znaniecki Florian 150, 189, 215, 311, 

331, 493
Zola Émile 76, 174, 199, 486
Zygmunt II August, król Polski 366

Ż

Żeromski Stefan 58, 89, 166, 172, 177, 
216, 274, 277, 357, 373, 379, 399, 
400, 478, 479, 492

Żmichowska Narcyza 59, 60
Żmigrodzka Maria 15, 18, 492, 493
Żuławski Jerzy 89, 178, 182, 337, 338, 

469
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Żuławski Juliusz 127, 491
Żydowo Lucyna 272
Żydowo Maria (primo	voto Świętochow-

ska, secundo	voto Grossmanowa) zob. 
Świętochowska-Grossmanowa Maria

Żyłko Bogusław 350, 490
Żyndul Jolanta 381, 492
Żyznowski Jan 371, 376


