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Wstęp

1.
Pojęcia „dziecko” i „dzieciństwo” rozumiane są tu jako motywy kultury, bez

odniesień do rzeczywistości historycznej, ustaleń natury psychologicznej czy
biologicznej.

Oba pojęcia mają bogatą i złożoną tradycję. Trudno opierać się w poszu-
kiwaniu ich pola semantycznego na jakichkolwiek zracjonalizowanych i jedno-
znacznych rozstrzygnięciach. Rzymianie w ogóle nie znali pojęcia „dziecko”,
być może zbyt abstrakcyjnego dla ich sposobu postrzegania świata i człowieka.
Polski źródłosłów sięga czasownika „doić” (jak podaje Aleksander Brückner,
„nazywane od dojenia, ‘karmienia’”1), co wyraźnie sugeruje zawężenie seman-
tyki rzeczownika „dziecko” do bardzo wczesnego okresu życia. Angielskie baby
oznaczało jeszcze w XVII w. dziecko w okresie szkolnym; francuskie bébé na
określenie niemowlęcia (w przeciwieństwie do enfant), zapożyczone z angiel-
skiego, występuje w piśmiennictwie dopiero od XVIII stulecia.

Philippe Ariès w bezcennej Historii dzieciństwa poddaje analizie granice mię-
dzy dzieciństwem i młodością2; dowodzi, że ustalenie w którymkolwiek okresie
rozwoju ludzkiej kultury precyzyjnej odpowiedzi na pytanie o linie podziału wie-
kowego jest niemożliwe, każdorazowo bowiem napotykamy na wielość wzajemnie
wykluczających się propozycji, formułowanych przy zastosowaniu różnych kry-
teriów (metrykalnych, intelektualnych, emocjonalnych, fizjologiczno-biologicz-
nych, psychologicznych). Ani wiek XIX, ani XX nie wniosły tu żadnych nowych
rozstrzygnięć − albo dzieliły dzieciństwo i młodość wedle systemu szkolnego
(kolejno: wczesne dzieciństwo, wczesny i późny wiek szkolny), albo też wpro-
wadzały − związane z rozwojem psychologii eksperymentalnej − zróżnicowane
metody pomiaru potencjału psychofizjologicznego dla określenia przynależności
badanych do danej grupy wiekowej.

Z perspektywy interpretacji tekstów literackich − wyłączywszy dociekania
podjęte z inspiracji pedagogicznych, bibliologicznych i biblioterapeutycznych −
rezultaty tych dyskusji i sporów mają niewielkie zastosowanie. Dziecko jako
postać literacka i jako motyw zazwyczaj ma wiek określony jedynie w dużym
przybliżeniu lub też w ogóle nieokreślony, jego przynależność do pewnych grup

1 A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, wyd. 2, Warszawa 1970, s. 108.
2 Ph. Ariès, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, przekł. M. Ochab,

Gdańsk 1995, s. 13-14, 25-42.
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wiekowych (rozwojowych) pozostaje jedynie w sferze sugestii autorskich. Zresztą
nawet w przypadku precyzyjnej „lokalizacji wiekowej” bohatera kłopoty inter-
pretatora nie ulegają zmniejszeniu: Kordian z dramatu Słowackiego jest dojrze-
wającym młodzieńcem, wiekowo przynależy do grupy określanej w pismach
europejskich mianem „adolescencji”; ma lat 15 i, oczywiście, nie jest ani przez
autora, ani postaci dramatu traktowany jak dziecko. Nawet stary sługa Grzegorz,
opowiadający bajkę pogrążonemu w depresji i melancholii Kordianowi, nie prze-
kracza horyzontu właściwego młodzieńczemu wiekowi słuchacza: Grzegorzowa
bajka jest zgrabną, ironiczną historyjką o bogatej wymowie, a nie lekturą pokoju
dziecięcego (na co wskazuje m.in. jej manifestacyjnie niepedagogiczny ton − jest
to opowieść o chłopcu, który „w literach nie czuł smaku”, „ze starymi suszył
dzbanek”, a w życiu radził sobie sprytem i dowcipem3). Z kolei Emil Zola wie-
lokrotnie stosuje termin „dziecko” na określenie kilkunastoletnich dziewcząt
przedwcześnie zaznajamianych z biologicznym wymiarem ludzkiej płciowości.
Zdarza się w dziewiętnastowiecznej literaturze dla młodych czytelników spoty-
kać szesnastolatków traktowanych przez narratora jak dzieci; jednocześnie Staś
Tarkowski, czternastoletni syn powstańca 1863 r., nie ma w swoich zachowaniach
nic z dziecka: jest bliższy dojrzałości niż dzieciństwu, z którym tak naprawdę
niewiele go łączy. Żeby do końca uświadomić sobie złożony charakter problemu,
przywołajmy za Philippem Ariès cytat z szesnastowiecznego kalendarza: „dziecko
jest silne i cnotliwe, gdy ma dwadzieścia cztery lata”4; młodość rozpoczyna się
później, od momentu moralnej dojrzałości! Nieprzydatne są również inne − pozor-
nie jednoznaczne − wyznaczniki dzieciństwa, takie jak wzrost, wygląd, przyna-
leżność do pewnych grup kulturowych5; nieprzydatne zarówno w literaturze, jak
i w ikonografii. Malarstwo wieków średnich, a zdarzało się to jeszcze w wieku
XVIII, przedstawiało dziecko jako zminiaturyzowanego dorosłego; wszelkie zwią-
zane z rozwojem fizjologiczno-biologicznym wskaźniki dziecięcości byłyby tu
narażone na ryzyko błędu.

Dla potrzeb podjętych tu dociekań przyjęto, że z postaciami dzieci mamy do
czynienia wtedy, gdy na podstawie (często niejednoznacznych i fragmenta-
rycznych) sugestii wewnątrztekstowych bądź ikonograficznych odbiorca może

3 J. Słowacki, Kordian. Część pierwsza trylogii „Spisek koronacyjny”, wstęp i przypisy M. Inglot,
Wrocław 1985, s. 58. Inną jest sprawą wprowadzenie tego tekstu do lektur dziecięcych. Stało się to
w wyniku przygotowywania specjalnych edycji książkowych, wzbogaconych atrakcyjną szatą gra-
ficzną; ilustracje m.in. Bogdana Nowakowskiego (1918), Antoniego Gawińskiego (1925; obie edycje:
Michał Arct), Jana Marcina Szancera (1954, Nasza Księgarnia).

4 Ph. Ariès, Historia dzieciństwa, op. cit., s. 36.
5 Por. K. Doderer, Literatura pokolenie dżinsowego, tłum. H. Lebecka [w:] Nurty. Konwencje.

Tematy. Materiały z międzynarodowej sesji naukowo-literackiej poświęconej współczesnej twórczo-
ści dla dzieci i młodzieży, red. K. Kuliczkowska, Warszawa 1983.
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powziąć uzasadnione przekonanie, że wskazana postać jest dzieckiem. Do sugestii
tych zaliczyć należy przede wszystkim wyznaczniki następujące:
• bezpośrednio wskazany wiek, odnoszący się do okresu nie późniejszego niż faza

wczesno- lub środkowoszkolna (stosownie do panującego systemu edukacji);
w obowiązującym obecnie systemie oświaty koniec wieku dziecięcego można
określić jako zbieżny z momentem planowego ukończenia pierwszego etapu
edukacyjnego (koniec szkoły podstawowej);

• sugestie i supozycje związane z rozwojem fizycznym (wzrost, uwidaczniający
się w zestawieniu z pozostałymi elementami świata przedstawionego, w szcze-
gólności z postaciami dorosłych; niedojrzałość ciała);

• otoczenie
− przestrzeń (dziecięcy pokój, ogród, place zabaw, szkoła);
− osoby (krąg rówieśnych postaci; krąg rodziny i domu; krąg szkoły, pensji,

stancji; krąg wakacyjny);
− zwierzęta (oswojone lub oswajane, przede wszystkim domowe);

• stosunek do dorosłych (szczególnie stosunek podległości − niekoniecznie
posłuszeństwa − względem rodziców, nauczycieli, dalszych członków rodziny,
w końcu w ogólności człowieka dorosłego);

• atrybuty (zabawki i przedmioty związane z zabawą, rekwizyty związane z wie-
kiem szkolnym: podręczniki, tornistry, pióra);

• czynności, przy wykonywaniu których postać została przedstawiona (przede
wszystkim zabawa lub nauka oraz zajęcia pokrewne; ponadto czynności, które
przypisywane są sferze ułomności dziecięcych);

• sfera zainteresowań (hobby, charakterystyczny dla dzieciństwa sposób walory-
zowania przedmiotów, niezależny od ich wartości materialnej, obiekty pożą-
dań i przedmioty pragnień, krąg lektur − tekstów słuchanych bądź czytanych
książek);

• sfera mentalna (typowo dziecięce reakcje psychiczne);
• sfera językowa

− w języku postaci: elementy folkloru dziecięcego i gwary środowiskowej,
w przypadku małego dziecka liczne formy deminutywne;

− w języku podmiotu: formy deminutywne, w szczególności obejmujące imię
postaci oraz osób z jej otoczenia, niekiedy również przedmiotów i zwierząt;

− określenia ekspresywne odnoszące się do postaci (np. bobas, pędrak, brzdąc,
smarkacz, bachor).

2.
U podstaw podjętych tu dociekań leży przeświadczenie o względnej trwałości

wypracowanych w 2. połowie XIX w. paradygmatów postrzegania dziecka i dzie-
ciństwa. Właśnie na nich funduje się − czy to poprzez nawiązanie, czy odrzucenie
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− kulturowy obraz dziecka w Młodej Polsce i następnie w całym XX wieku.
Jest wynikiem wielkiego nieporozumienia, a poniekąd i historycznoliterackiej
niesprawiedliwości, iż problem ten został sprowadzony do strywializowanych,
banalnych form szkolnych wypracowań o „krzywdzie” i „niedoli”, które miały
wielu pokoleniom wychowanków dowodzić błogosławieństwa i „społecznej spra-
wiedliwości” czasu dojrzewania mojej generacji (rocznik 1956), wielorakich walo-
rów systemu socjalistycznego, w którym przyszło nam wzrastać. Pozytywistyczne
dziecko sprowadzono do roli ideologicznego argumentu w analizie drogi roz-
woju ludzkiej cywilizacji, zmierzającej od unieszczęśliwiania do uszczęśliwia-
nia, od krzywdy do „sprawiedliwości społecznej”, od ucisku do rozkwitu. Antek
i Anielka byli ideologicznymi ikonami dziecięcej niedoli czasów rozkwitającego
kapitalizmu.

Tymczasem 2. połowa XIX wieku, inicjując proces modernizacji kultury pol-
skiej, odkrywa dzieciństwo w takim samym stopniu, jak tematykę kobiecą, i czyni
zeń jeden z istotnych przedmiotów narodowej i kulturowej dyskusji. Współczesne
ruchy feministyczne znalazły, i słusznie, swoich protoplastów w ruchu najpierw
entuzjastek, potem dojrzałych pisarek pozytywistycznych. Nie ma w naszych cza-
sach tak silnego, rozwiniętego i zorganizowanego ruchu „pajdocentrycznego”,
który poszukując swych własnych źródeł musiałby sięgnąć ku pozytywistycznemu
obrazowi dzieciństwa, w konsekwencji przewartościować je i na nowo odczytać.
Z tych właśnie powodów dziecko pozytywistyczne czeka wciąż na swe odkrycie,
na czas swojego wielkiego kulturowego tryumfu.

Książka niniejsza jest próbą poszukiwania niedostrzeżonych sensów, nowego
odczytania tamtego, pozytywistycznego i postpozytywistycznego dziedzictwa,
wskazania jego trwałej obecności w różnych formach literackich. Nie jest to,
oczywiście, obecność modelowa − dziecko pozytywistyczne nie jest czymś w ro-
dzaju wykonanego ze stopu platyny z irydem pręta, który, złożony w Sèvres pod
Paryżem, był wzorcem metra, odniesieniem wszystkich miar świata. Przeciwnie:
żyje w rozlicznych formach dyskursu, poprzez wielorakie przekształcenia, obrazy
polemiczne, ujęcia burzycielskie i gry literackie. Lecz to właśnie pozytywizm
odkrył swoistość dziecięcej psyche, obecność dziecięcego folkloru, on, uprzedza-
jąc koncepcje Freuda, dostrzegł rodzące się w dziecku demony zmysłowości i ero-
tyzmu; utwierdził też zrodzone przez sentymentalizm (Rousseau) i utwierdzone
w romantyzmie (Mickiewiczowski „kraj szczęśliwy” z Epilogu Pana Tadeusza)
przeświadczenia, w myśl których człowiek dojrzały czuje się wygnańcem z raju
pełni życia, ze świata niewinnej bezgrzeszności, odepchnięty od wyciągniętych
ramion kochającej matki. Trwa niezmiennie ten obraz do naszych czasów, mimo
nasycenia go w 2. połowie XIX wieku odniesieniami „cierpiętniczymi”, rozbudo-
wanymi w dwudziestowiecznych badaniach psychologicznych i literaturze minio-
nego stulecia (u jego źródeł Korczak pisze Dziecko salonu).
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3.
Praca niniejsza traktuje o dziecku, a nie o literaturze dla dziecka, niemniej jed-

nak literatura ta jest w wielu miejscach przywoływana jako część kultury czasu.
Książka dla młodych czytelników jest nie − wbrew powszechnie akceptowanemu
twierdzeniu Jerzego Cieślikowskiego − literaturą „czwartą” czy „osobną”6, lecz
stale i konsekwentnie wpisuje się w krajobraz swoich czasów, we współczesne
ludzkie dylematy i doświadczenia historii; nie pozostaje na uboczu cywilizacyjnych
kryzysów, procesu historycznoliterackiego, przewartościowań w sferze świato-
poglądowej, moralnej, obyczajowej, estetycznej i językowej, przemian sposobów
odbierania tradycji, procesu kształtowania się wzorów i norm literackich. W tym
sensie podjęte tu dociekania mają w zamierzeniu autora stanowić głos w dyskusji
nad kontekstami rozwoju literatury dla dzieci i młodzieży. Zasadniczym uwarun-
kowaniem tego rozwoju jest ponad wszelką wątpliwość kulturowy model dziecka
i dzieciństwa, ukształtowany i rozpowszechniony w danym miejscu i czasie.

4.
Omawiany zakres problemowy był przedmiotem jedynie cząstkowych dociekań.

Anna Kubale w wydanym przed dwudziestu już laty studium Dziecko roman-
tyczne7 opisała jedną epokę, zresztą nie najważniejszą z perspektywy kształtowania
się obrazu dzieciństwa w kulturze naszych czasów. O wcześniejszym, bo oświe-
ceniowym „dziecku literackim” pisała Kalina Bartnicka8. Anna Czabanowska-
-Wróbel podjęła analizę obrazu dziecka młodopolskiego, skupiając się przede
wszystkim na sferze jego (w większości spetryfikowanej) symboliki9. Ważne
sugestie przynosi rozprawa Ryszarda Waksmunda Od literatury dla dzieci do lite-
ratury dziecięcej 10, której autor wiele uwagi poświęca kontekstowi kulturowemu
warunkującemu ostateczny kształt książki dla młodego czytelnika. Ten typ refleksji
legł u podstaw badań podejmowanych szczególnie przez autorów nie specjali-
zujących się w dociekaniach nad twórczością dla dzieci i młodzieży (dwa tomy
Dzieci, opracowane przez Marię Janion i Stefana Chwina z serii Transgresje11,
„O krasnoludkach i o sierotce Marysi” Marii Konopnickiej w stulecie pierwszego
wydania pod redakcją Tadeusza Budrewicza i Zbigniewa Fałtynowicza12; Janusz

6 Określenia Jerzego Cieślikowskiego (m.in. Literatura osobna, Warszawa 1985, pass.).
7 A. Kubale, Dziecko romantyczne. Szkice o literaturze, Wrocław 1984.
8 K. Bartnicka, Dziecko w świetle pamiętników i powieści polskiego Oświecenia. Rozprawy

z dziejów oświaty, t. XXXV (1992).
9 A. Czabanowska-Wróbel, Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej

Polski, Kraków 2003.
10 R. Waksmund, Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej (tematy − gatunki − konteksty),

Wrocław 2000.
11 Dzieci, wybór, oprac. i red. M. Janion i S. Chwin, t. I, II, Gdańsk 1988.
12 „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” Marii Konopnickiej w stulecie pierwszego wydania,

red. T. Budrewicz, Z. Fałtynowicz, Suwałki 1997.
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Korczak. Pisarz − wychowawca − myśliciel w opracowaniu Hanny Kirchner13),
ale od dłuższego czasu towarzyszy także jako stała perspektywa interpretacyjna
specjalistycznym pracom literaturoznawców bezpośrednio z tą dziedziną związa-
nych (Mit dzieciństwa w sztuce młodopolskiej14, dwa tomy Dzieciństwo i sacrum15,
Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia16; studia Bogusława
Żurakowskiego Literatura − wartość − dziecko17, Jolanty Ługowskiej Folklor
− tradycje i inscenizacje18, Joanny Papuzińskiej Drukowaną ścieżką19).

Bezcenna w analizie kontekstu omówionego zagadnienia okazała się przy-
wołana już rozprawa Philippa Ariès; autor kończy jednak swoje dociekania nad
historią dzieciństwa na wieku XVIII, kolejne stulecia pozostają białą plamą.
Szczegółowe tematy związane z podjętym tu obszarem badań oświetlają: w zakresie
problemów związanych z historią kultury − monumentalna monografia Historia
ojców i ojcostwa20 oraz studium Elisabeth Badinter Historia miłości macierzyń-
skiej21; w zakresie przemian koncepcji psychologii dziecka i pedagogiki − Bogu-
sława Śliwerskiego Współczesne teorie i nurty wychowania22 oraz Wiesława
Theissa Zniewolone dzieciństwo23; w zakresie historii i współczesności literatury
− Przemysława Czaplińskiego Wzniosłe tęsknoty24, Małgorzaty Czermińskiej Auto-
biograficzny trójkąt25, Ewy Paczoskiej Dojrzewanie, dojrzałość, niedojrzałość26,
Andrzeja Zieniewicza Obecność autora27, tomy zbiorowe: Autobiografizm − prze-
miany, formy, znaczenia28 oraz Postać literacka. Teoria i historia29.

13 Janusz Korczak. Pisarz − wychowawca − myśliciel, red. H. Kirchner, Warszawa 1997.
14 Mit dzieciństwa w sztuce młodopolskiej, red. J. Papuzińska, Warszawa 1992.
15 Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, t. I War-

szawa 1998, t. II Warszawa 2000.
16 Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński,

Warszawa 2002.
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5.
Kulturowa wizja dziecka i dzieciństwa jest w oczywisty sposób uwarunkowana

mechanizmami nie tylko obserwacji, z natury przecież zewnętrznej i zdystanso-
wanej, ale w głównej mierze własnymi doświadczeniami biograficznymi twórcy,
zatem mechanizmami pamięci. Obserwacja świata zewnętrznego uruchamia, nie-
kiedy nieuświadamiane, „mechanizmy autobiograficzne”: w przypadku analizowa-
nego tu obszaru wywołuje odniesienie dzieciństwa obserwowanego do dzieciństwa
własnego, do własnej przeszłości podmiotu. Podobnie lektura dzieła literackiego
może u odbiorcy uruchamiać proces przypominania sobie własnego dzieciństwa,
związanych z nim negatywnych lub pozytywnych emocji, obrazów, postaci,
zdarzeń.

Owa własna przeszłość podlega bardzo charakterystycznej restytucji: nie jest
mianowicie prostą i automatyczną rekonstrukcją faktów, doświadczeń, przeżyć
i emocji. Przeciwnie, współczesna psychologia dowodzi, że obraz zachowany
w pamięci ulega zniekształceniom, na proces aktywacji schematów pamięciowych
mają wpływ uproszczenia myślowe, tzw. heurystyki: heurystyka dostępności
(wydarzenie jest uznane przez podmiot za prawdziwe tym bardziej, im bardziej
jest typowe), zakotwiczenia (konfrontacja opisu z przywołanym w pamięci zda-
rzeniem powoduje konieczność jego oceny) i symulacji (na podstawie wyobrażeń
podmiot skłonny jest wydawać sądy co do przebiegu zdarzeń; wiąże się z tym
myślenie kontrfaktyczne30). Pod wpływem błędnego kodowania ślady pamięcio-
we zanikają do tego stopnia, że niekiedy zamazaniu ulega samo źródło. Daniel
L. Schacter, dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Harvarda, omawia
„grzechy” pamięci, dzieląc je na dwie zasadnicze grupy: omission (grzechy po-
mijania − nietrwałość śladów, roztargnienie i blokowanie) i commision (grzechy
przetwarzania − błędna atrybucja, fałszywe przypisanie oraz tendencyjność).
Ta druga grupa w szczególny sposób determinuje podmiotową wizję własnej
przeszłości, m.in. obraz dzieciństwa, tak w jednostkowym, jak i w zbiorowym
ujęciu. Własne dzieciństwo − dowodzi autor − postrzegamy w zakrzywionym
zwierciadle, które jednych faktów nie przedstawia, na różne sposoby ukrywając
je przed obserwatorem, inne odtwarza w perspektywie daleko odbiegającej od
ich rzeczywistego przebiegu, jeszcze inne przywołuje z zupełnie innego obszaru
sugerując, iż przynależą do sfery doświadczeń podmiotu, podczas gdy nigdy nie
miały miejsca (błędna atrybucja i fałszywe przypisanie).

W przypadku powrotów do dzieciństwa, które często odnoszą się do śladowych
zapisów z bardzo odległej przeszłości, szczególnego znaczenia nabiera charakte-
ryzująca mechanizm pamięci teza Schactera: „To, jacy byliśmy, zależy od tego,

30 Por. B. Wojciszke, Ja i wizerunek własnej osoby [w:] tegoż, Człowiek wśród ludzi. Zarys
psychologii społecznej, Warszawa 2004.
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jacy jesteśmy”31. Teza ta znajduje potwierdzenie również w polskich badaniach
psychologicznych, np. Bogdan Wojciszke analizując zjawisko określane mianem
„totalitaryzmu ego” dowodzi, że człowiek nieustannie dąży do zachowania zgod-
ności między nowo pozyskiwanymi informacjami na własny temat a już istnieją-
cymi przekonaniami co do natury „ja”32. Redukowanie dysonansu poznawczego
służy z jednej strony autowaloryzacji, z drugiej − autokreacji, budowaniu mitów
własnej przeszłości, które stają się integralnym elementem wspomnień. Przeszłość
− niczym w Roku 1984 Orwella − podlega nieustannej korekcie, zależnie od po-
trzeb i nastawień naszego praesens. Historia własna człowieka, rozumiana jako
narracja analogowa bądź abstrakcyjna, zasadza się w pewnym sensie na przy-
wdziewaniu masek, staje się, jak powiedziałby Karol Irzykowski, „garderobą
duszy”33. Nasza teraźniejszość, doświadczenie, wiedza o życiu, współczesne
przemyślenia i emocje, słowem całe nasze obecne „ja” egocentrycznie załamuje
wiązkę wspomnień. „Grzech tendencyjności − pisze Schacter − odzwierciedla
ogromny wpływ aktualnie posiadanej wiedzy i przekonań na to, jak pamiętamy
naszą przeszłość. Często odczytujemy na nowo lub całkowicie przerabiamy
nasze przeszłe doświadczenia − bezwiednie i nieświadomie − w świetle tego,
co obecnie wiemy i w co wierzymy. Wynikiem tego może być skrzywione ujmo-
wanie poszczególnych wydarzeń lub nawet dłuższych okresów w naszym życiu”34.
Nasze „ja” zniekształca (nagina) niegdyś wedle perspektywy teraz; nasze wczoraj
jest całkowicie podległe naszemu dziś. Pamiętamy przeszłość w sposób samo-
wzmacniający, gdyż wspomnienia są wypaczone przez teraźniejszość. Jak pisze
Antonio R. Damasio, pamięć autobiograficzna nie tylko nieustannie rozbudowuje
się wraz z nabywaniem przez podmiot doświadczeń życiowych, lecz także pod-
lega ciśnieniu współczesności, może być również przemodelowywana na skutek
nowych zdarzeń35.

Nakłada się na to, właściwa ludzkiemu sposobowi postrzegania i porządkowa-
nia świata i własnego „ja”, tendencja do stereotypizacji (schematyzacji), w wyniku
której bez udziału świadomości człowiek porządkuje zdarzenia i emocje. W celu
uzyskania spójnej organizacji wspomnień dochodzi do uruchomienia procesu
blokowania pamięci (Freud nazywał go wyparciem), w efekcie którego zostają
zepchnięte poza obszar świadomości zdarzenia odbierane jako nieprzyjemne,
wstydliwe lub traumatyczne36. Człowiek skłonny jest więc z jednej strony ulegać

31 D.L. Schacter, Siedem grzechów pamięci, przeł. E. Haman, J. Rączaszek, Warszawa 2003, s. 214.
32 B. Wojciszke, Ja i wizerunek własnej osoby, op. cit.
33 Problematykę tę rozwija Wilhelmina Wosińska (Konflikt między pozytywnością a adekwat-

nością percepcji siebie [w:] tejże, Psychologia życia społecznego, Gdańsk 2004).
34 D.L. Schacter, Siedem grzechów pamięci, op. cit., s. 15.
35 A.R. Damasio, Tajemnica świadomości, przeł. M. Karpiński, Poznań 2000, s. 187.
36 D.L. Schacter, Siedem grzechów pamięci, op. cit., s. 133 i n.
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pokusie generalizowania doświadczeń pokoleniowych i przerzucania funkcjo-
nujących w obiegowych przeświadczeniach stereotypów na własną przeszłość,
z drugiej zaś podlega nieuchronnej, nieuświadamianej i automatycznej bloka-
dzie pamięci. Powstaje pytanie, czy w ogóle możliwe jest dotarcie do poza-
subiektywnej prawdy o własnym dzieciństwie, czy też skazani jesteśmy jedynie
na wieczne ułudy wspomnień, wieczne zakrzywienia pola obserwacji i doświad-
czeń, które z czasu minionego docierają do nas bardziej w postaci fantazmatów
niż faktów, bardziej wierzeń, wyobrażeń, stereotypów i ochronionych przed pro-
cesem blokowania strzępów zdarzeń i emocji niż rzeczywistych ciągów zdarzeń
i przeżyć.

Sprawę komplikuje w znacznym stopniu tzw. syndrom fałszywego wspomnie-
nia. Polega on na włączaniu, przy wykorzystaniu mechanizmów myślenia heurys-
tycznego, do osobistych wspomnień takich zdarzeń, które nigdy nie miały miejsca,
pochodzących z różnych źródeł, np. mediów, przekazów społecznych, komuni-
katów środowiskowych, przeświadczeń osób bliskich. Badania Elizabeth Loftus
wskazują na łatwość, z jaką człowiek wszczepia do historii swego życia zasłyszane
opowieści, sugestie bliskich, a niekiedy nawet zupełnie obcych osób37. Wspomnie-
nia z dzieciństwa − z racji ich fragmentarycznego i mglistego charakteru − łatwo
poddają się wpływowi społecznych sugestii i przeświadczeń, wpływowi kultury,
w tym literatury, teatru, filmu, sztuk plastycznych, nawet mediów ukazujących
życie współczesnych dzieci. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
XX w. tysiące dorosłych osób zgłaszało się do terapeutów, informując o przeraża-
jących faktach molestowania seksualnego, jakiego doświadczyli w dzieciństwie.
Fakty te pojawiły się w obszarze wspomnień z dzieciństwa zapewne na skutek
sugestii płynącej z rzeczywistości medialnej38. Być może, mamy tu do czynienia
z syndromem tzw. fałszywego wspomnienia (podmiot nie jest w stanie odróżnić
zdarzeń rzeczywistych od fantazmatów).

Wspomnienia są bardzo ściśle związane z trzema formami postrzegania i oce-
niania „ja”: ja realnym, ja idealnym i ja powinnościowym. Na każdym piętrze
ludzkiej osobowości zostają uruchomione mechanizmy redukcji dysonansu po-
znawczego, w szczególności mechanizmy autowaloryzacji, na każdym piętrze
dochodzi do blokowania pamięci, fałszywego przypisania, schematyzacji.

Pamięć jest podstawowym mechanizmem przechowywania i przetwarzania do-
świadczenia39. Pamięć autobiograficzna jest „magazynem” wiadomości i umiejętno-
ści zdobytych na podstawie obserwacji i przeżyć, znajomości życia, rzeczy i ludzi,
również poczucia własnej tożsamości, zatem jest fundamentem integralności

37 Podaję za: E. Aronson, Człowiek istota społeczna, przeł. J. Radzicki, Warszawa 2004, s. 143.
38 E. Aronson, Poznanie społeczne [w:] tegoż, Człowiek istota społeczna, op. cit.
39 Psychologia, red. J. Strelau, t. 2 Psychologia ogólna, Gdańsk 2004, s. 158-164.
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osoby40. Pamięć ta afektywnie „znakuje” rozmaite doświadczenia, w zależności
od przekonań człowieka na temat własnego życia, pozycji, charakteru prób życio-
wych i ich struktury, wreszcie od przypisanego tym próbom sensu. „Gdy podmiot
spostrzega siebie jako ofiarę własnej biografii, to za ważne elementy doświad-
czenia uzna te, które potwierdzają to metaprzekonanie. Te szczególne punkty
orientacyjne sygnowane są przez afekt negatywny. Z kolei metaprzekaz typu
jestem dzieckiem szczęścia powoduje, że jednostka koncentruje się na pozytyw-
nych elementach doświadczenia. Nawet gdy w życiu takiej osoby zdarzają się
porażki, dokonuje ona takiej atrybucji, która zapewnia podtrzymanie optymis-
tycznego ujęcia własnego życia”41. Pamięć autobiograficzna ma więc charakter
hierarchiczny: zdarzenia układają się w niej nie tylko wedle porządku czasowego,
ale również emocjonalnego i narracyjnego − dzięki temu ulegają wyeksponowa-
niu stałe punkty odniesienia, pozwalające na rekonstrukcję zdarzeń i narzuca-
jące sposób interpretacji i oceny własnej biografii. Wynika stąd jednoznacznie,
że pamięć autobiograficzna dominuje nad biografią. W dziele zaś literackim,
nawet gdy uznać je za tekst o charakterze dokumentu, sztuka panuje nad faktami.

Pamięć autobiograficzna (w szczególności niejawna) ma jeszcze inne znacze-
nie: jest podstawą inteligencji emocjonalnej42; tworzy swoistą, zbudowaną na
doświadczaniu emocji mapę człowieka, jego sfer odbieranych pozytywnie lub
negatywnie. W przypadku stosunku człowieka do dzieciństwa mapa ta ma zazna-
czone przede wszystkim sfery pozytywnych stereotypów i atrybucji. Innymi sło-
wy: w wyniku zakrzywień pamięci zasadniczo postrzegamy własne dzieciństwo
jako to, które upłynęło pod „bezpiecznym niebem”43.

Wszystko to, co sami z własnej przeszłości w zniekształcony i tendencyjny spo-
sób pamiętamy, nieuchronnie poddajemy konfrontacji z rzeczywistością obser-
wowaną − a więc dziećmi, które nas otaczają, ich światem, życiem i problemami,
ich lekturami, szkołą, domem, ich sposobem spędzania czasu, ich sferą przeżyć.
„W wypadku silnych postaw samo pojawienie się obiektu postawy powoduje
automatyczną aktywizację stosunku emocjonalnego do tego obiektu − pisze Elliot
Aronson. − Reakcja ta prowadzi z kolei do tendencyjnego przetwarzania nowych
informacji o danym obiekcie [...]. Mechanizm aktywizacji stosunku uczuciowego
wskutek pojawienia się obiektu postawy wyjaśnia źródło tendencyjnego przetwa-
rzania danych na temat tego obiektu, a także samopodtrzymujący się charakter

40 Por. Pamięć autobiograficzna jako podstawa tworzenia doświadczenia indywidualnego [w:]
Psychologia, red. J. Strelau, t. 2 Psychologia ogólna, op. cit.

41 Psychologia, red. J. Strelau, t. 2 Psychologia ogólna, op. cit., s. 173.
42 Pamięć autobiograficzna jako podstawa kształtowania inteligencji emocjonalnej [w:] Psycho-

logia, red. J. Strelau, t. 2 Psychologia ogólna, op. cit.
43 Dzieciństwo „bezpiecznego nieba” to w koncepcji psychologiczno-opiekuńczej norma warun-

ków sprzyjających rozwojowi osobowemu. Por. W. Theiss, Zniewolone dzieciństwo, op. cit., s. 11.
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postaw. Gdy napotkamy raz jeszcze jakiś obiekt postawy, prawdopodobnie zinter-
pretujemy dotyczące go informacje raczej w sposób zgodny z istniejącą własną
postawą niż w sposób z postawą tą sprzeczny”44. Powtarzające się sposoby prze-
żywania samego siebie, własnej biografii i tożsamości (perspektywa podmiotowa),
a także biografii i tożsamości dziecka odczytywanych przez pryzmat wyobrażeń
i wzorów kultury (perspektywa przedmiotowa) budują względnie trwały zespół
przeświadczeń, przekonań i wiedzy o dziecku i dzieciństwie, stanowiący z kolei
punkt odniesienia różnorakich narracji.

6.
Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa jest względnie trwały, poddaje się raczej

procesom uszczegóławiania i weryfikacji niż rewolucyjnej destrukcji, czego dowo-
dzi obserwacja paranteli między literaturą i ikonografią (temu zagadnieniu poświę-
cona jest I część książki, zatytułowana Od obrazu do słowa). Mimo zasadniczych
przemian kultury przełomu wieków XIX i XX, mimo dynamizmu różnorodnych
trendów kultury dwudziestowiecznej, fundament obrazu dzieciństwa w swych
generalnych rysach podlegał stosunkowo niewielkim zmianom. Jest to ten sam
fundament, który ukształtował postaci Janka Muzykanta, Litki Połanieckiej
i Beldonka. Na nim − czy to przez bezpośrednie nawiązania, czy przez ujęcia
polemiczne − fundują się kulturowe i literackie portrety bohaterów Korczaka,
Zegadłowicza i długiego szeregu dwudziestowiecznych twórców.

Dzieciństwo jako model kulturowy z jednej strony i matryca człowieka z dru-
giej, w konsekwencji jako paradygmat obserwacyjny, a także punkt odniesienia
narracji biograficznych i parabiograficznych, wspomnieniowych i parawspomnie-
niowych, odnosi się na przestrzeni omawianego okresu (od połowy wieku XIX
do schyłku XX) do stałego zespołu motywów. Są nimi: zabawa, dom, szkoła,
następnie „dusza artystyczna” dziecka, świat jego lektur, wreszcie − śmierć ujmo-
wana w wielu aspektach: fizyczno-biologicznym, egzystencjalnym, psychicznym,
ale także metaforycznym (cierpienie podmywające podstawy ludzkiej tożsamości
i integralności osoby; kwestie te omawia część II książki − Twarze dzieciństwa).

Mechanizmy pamięci zbiorowej (kulturowej) wiążą dzieciństwo z różnymi for-
mami baśniowości rozumianymi jako ekwiwalenty piękna, etycznego ładu i spo-
koju, ujmowanymi w obrazach czasoprzestrzeni, prawidłach ludzkiego życia,
rekwizytorni, wreszcie poprzez cytaty i intertekstualne nawiązania do dzieł kano-
nicznych. Te same mechanizmy narzucają przeciwstawienie apokaliptycznej do-
rosłości arkadyjskiemu dzieciństwu (jak ma to miejsce w poezji Czechowicza),
sakralizowanie dziecięcości i czynienie jej punktem odniesienia sfery sacrum,

44 Tendencyjność interpretacji danych odbieranych na bieżąco z pamięci [w:] Psychologia, red.
J. Strelau, t. 3 Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańsk 2004, s. 85.
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niezależnie od indywidualnych ludzkich doświadczeń, niekiedy nawet wbrew
tym doświadczeniom, wbrew prawom Historii, wbrew sile zła i zniszczenia
(zagadnienia te są przedmiotem dociekań części III − W poszukiwaniu straconego
dzieciństwa).

Nie inaczej jest z młodością. Jej kulturowy obraz co prawda w znacznie mniej-
szym stopniu ujawnia istnienie trwałego paradygmatu, swoistego junctum między
dawnymi a nowymi laty, ale i tu nietrudno dostrzec trwałość topiki. Rozwój
badań psychologicznych w 2. połowie XIX w. i poszukiwania artystyczne prowa-
dzą stopniowo ku obrazom literackiego szoku (klęska młodego bohatera, a zara-
zem całej ludzkiej kultury). Obrazy te nabierają pełnego kształtu na początku
wieku XX (Korczak, Zapolska), by pod jego koniec zyskać właściwie już tylko
na drapieżności. Znamienne jest przy tym, że dzieciństwo wywołuje zasadniczo
konotacje pozytywne, podczas gdy młodość ukazywana jest w sposób ambi-
walentny, ze zróżnicowanym nacechowaniem emocjonalnym i aksjologicznym:
od głębokiej fascynacji do prymitywnej agresji (traktuje o tym ostatnia część
− Piekło Ikara).

Obszar poddany analizie obejmuje półtora stulecia, kilka epok literackich,
zmienne koleje rozwoju kultury. Sto pięćdziesiąt lat to bezkresny ocean tekstów
literackich, dzieł malarskich, rozpraw z zakresu filozofii człowieka, psychologii,
pedagogiki, kultury. Próba objęcia jednym spojrzeniem tak wielkiego obszaru
z natury skazana jest na rozliczne niedoskonałości. Dwie spośród nich godzi się
wyraźnie odnotować.

Pierwsza to konieczność dokonania selekcji materiału. Każdy, kto zechciałby
przemierzyć te półtora stulecia w poszukiwaniu kulturowego obrazu dzieciństwa,
mógłby z literackiego wszechświata wyłowić zupełnie inne konstelacje, wskazy-
wać inne punkty orientacyjne w tej zakrzywionej pętli czasu. Badacze twórczości
różnych autorów, epok, form literackich, historycy poezji i prozy, teatru i filmu,
prasy, teoretycy i historycy kultury, historycy sztuki − z łatwością znajdą setki
utworów, które mogłyby przedstawione tu analizy uzupełniać. Bogatsza niż tu
przedstawiona baza tekstowa pozwoliłaby rozszerzyć pole obserwacji, precyzyj-
niej „obudować” zagadnienia, które zostały poddane analizie, zweryfikować sfor-
mułowane tezy, pogłębić rozpoznanie zjawiska.

Druga niedoskonałość książki to generalizująca natura formułowanych tu tez.
Przyjęte założenie można określić w następujący sposób: obraz dzieciństwa jest
nie tylko motywem kultury, jest także bogatą i zróżnicowaną wizją człowieka,
zarówno zewnętrznego − gdy opisuje się go w kategoriach kulturowo-literackich,
jak i wewnętrznego − gdy staje się punktem odniesienia własnej biografii pod-
miotu. Dzieciństwo jest w tym sensie człowieczą Itaką, ku której nieuchronnie
życie płynie, ale też która daje nadzieję znalezienia idei scalającej różne nici
ludzkich doświadczeń. Z oczywistych więc względów refleksja interpretacyjna
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narzuciła sposób lektury, niekiedy doprowadzała do eksponowania treści zaledwie
marginesowych, ale bywa, że właśnie w tych peryferyjnych motywach, obrazach
czy refleksjach ujawnia się w czystej postaci dziecięca perspektywa opisu świata,
unaoczniają się problemy dzieciństwa i wczesnej młodości.

7.
Na ikonograficzno-literacki portret dziecka − tak pod względem diachronicz-

nym, jak z perspektywy synchronicznej − nakładają się przemiany kultury,
zmienne uwarunkowania filozoficzne i historyczne, rozmaite czynniki związane
z rozwojem koncepcji psychologicznych i antropologicznych. Pojawienie się
nowego wizerunku nie neguje wizerunku starego, owszem, wprowadza w nim
istotne przekształcenia, wzbogaca go o nowe sensy. Najpierw więc malarstwo
kształtuje bodaj najbardziej charakterystyczny, bo wnikający do różnych form
sztuki, wizerunek małego cherubina o niebieskich oczach i jasnych włosach.
Cherubinek jest mieszkańcem raju, stąd najczęstszym miejscem, w którym prze-
bywa, jest ogród otaczający pałac lub dom, park (zwykle angielski, krajobra-
zowy, naturalistyczny lub nastrojowo-sentymentalny) pełen starych i młodych
drzew, krzewów, kwiatów. Jeśli ów cherubin nie mieszka w ogrodzie, lecz poza
rajem, wywołuje to napięcie między stanem oczekiwanym (naturalnym, oczy-
wistym) a realnym, między przynależną dziecku sferą szczęścia, bezpieczeństwa,
pełni a rzeczywistością, która − czy to ze względów społecznych, czy historycz-
nych − zamienia się w piekło. „W porządku mitycznym − pisze Alicja Baluch
− ogród nawiązuje do przestrzeni świętych”45. Jest to − dodajmy − hortus con-
clusus, teren ogrodzony (zwykle w sensie metaforycznym lub odgrodzony od
świata zewnętrznego np. poprzez rzekę, za którą rozpościera się Nieznane),
zamknięty, a więc bezpieczny. Łączy on motywy antyczne z tradycją chrze-
ścijańską: „W świadomości chrześcijan − dowodzi Jean Delumeau − ogród,
przybytek szczęścia, nie skażony brzydotą grzesznego świata, był schronie-
niem i stąd bierze się [...] tendencja do kultywowania otium leżącego z dala od
gwaru miasta”46. Bezgrzeszność ogrodu ma swoje reminiscencje w portrecie bez-
grzesznego dziecka. Które z miejsc wskazanych przez kulturę byłoby bardziej
dla niego stosowne? Gdzie byłoby mu lepiej? „Ogrody są enklawą czasoprze-
strzeni dzieciństwa, wpisanej w każdą człowieczą egzystencję. Wraz z domem
stanowią miejsce, z którym człowiek zrośnięty jest na zawsze” − pisze Gertruda
Skotnicka47.

45 A. Baluch, Archetypy literatury dziecięcej, Kraków 1992, s. 57.
46 J. Delumeau, Historia raju, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1996, s. 119.
47 G. Skotnicka, Ogrody dzieciństwa w utworach dla dzieci i młodzieży (Od XIX-wiecznego

dydaktyzmu w stronę nowych wartości) [w:] Mit dzieciństwa w sztuce młodopolskiej, op. cit.,
s. 108.
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Ogród jest naturalnym miejscem dzieciństwa, naturalną jego przestrzenią48

− tak w ikonografii, jak i w literaturze. W malarstwie sentymentalnym, a także
u współczesnych prymitywistów, już nie tylko hortus, a w ogóle cała przyroda
jest namiastką utraconego raju49, bo też i sam ogród otwiera się: cały dostępny
poznaniu realny świat, nawet wyobrażona przestrzeń, nawet − jak u Nikifora
− miasto nabiera cech arkadyjskich.

Niejako w opozycji do tego dziecięcego, sentymentalnego i naiwnego raju roz-
wija się inna przestrzeń, pojawia się odmienny bohater: przestrzeni raju zaprze-
czonego (czy utraconego), nie-świętej ziemi zła i cierpienia towarzyszy dziecko-
-starzec, dotknięte przez czas, skazane na śmierć, uwięzione w świecie upiornej
baśni, skąd nie ma ucieczki. Dziecko traci jasne spojrzenie, zapatrzone we własne
wnętrze i naznaczone cierpieniem pozostaje tajemnicą − nieprzeniknioną, ale i pro-
wokującą do dociekań, poszukiwań, rozwiązania zagadki, także zagadki artysty,
jego odmienności i wrażliwości.

Dziecko pozytywistyczne jako bohater literacki bywało interpretowane jako typ
obciążony rodzinnie, społecznie, socjalnie. Bycie dzieckiem to trwanie w sidłach
nieodwracalnego Fatum, którego obszar graniczny wyznaczają nędza, złe wycho-
wanie, sieroctwo, krzywda, odrzucenie, a centrum tworzy zanegowany archetyp
szczęścia: piekło. Wedle tych koncepcji pozytywistyczny wizerunek dzieciństwa
oparty jest na zaprzeczaniu rozpowszechnionemu w 2. połowie wieku XVIII senty-
mentalnemu wzorcowi dziecka szczęśliwego, dziecka-lalki o błękitnych oczach
i duszy czystej − anielskiej, albo lepiej „śnieżczańskiej”. Ta udziecinniona lalka
wykracza poza formułę apelatywno-perswazyjną, zaczyna zaciekawiać: obrazy
literackie i kompozycje malarskie wskazują kierunki rozpoznań swoistości jej
wnętrza, kreślą mapę odmienności. Dziecko-lalka zostaje wyrwane z teatru dzie-
ciństwa do teatru świata, gdzie będzie musiało odgrywać nowe role. Zanim to
jednak nastąpi, musi uzyskać własną pełnię − jest to podstawowy warunek pełni
człowieczeństwa.

I tak pozostało przez całe kolejne stulecie. Nie pyta o rzeczywistość świata dzie-
cięcego Różewicz pochylony nad umierającą matką, nie pyta Czcibor-Piotrowski,
opisując doświadczanie szczęścia na dnie ludzkiego upadku, nie pytają Czecho-
wicz i Baczyński, budując przestrzenie ucieczki przed koszmarem i szukając szansy
ocalenia człowieczeństwa w iście dziecięcym przywracaniu porządku świata.
Powstaje w ten sposób swoisty dialog człowieka dojrzałego z dzieckiem i dzie-
ciństwem rozumianymi jako punkt odniesienia refleksji egzystencjalnej.

48 Por. J. Cieślikowski, Literatura i podkultura dziecięca, Wrocław 1975; K. Heska-Kwaśnie-
wicz, Tajemnicze ogrody. Rozprawy i szkice z literatury dla dzieci i młodzieży, Katowice 1996.

49 A. Banach, Przyroda jako raj utracony [w:] Ociepka, Warszawa 1988.
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Od obrazu do słowa

1. Ikona anioła w portrecie dziecka

W Aniele Stróżu prowadzącym dziecko, siedemnastowiecznym dziele niezna-
nego autora, widać wyraźnie serdeczną bliskość obu przedstawionych postaci:
ten sam owal twarzy, to samo spojrzenie, ten sam jasnozłoty kolor włosów,
ta sama pobożność gestu − chłopiec złożył ręce do modlitwy, anioł prawą rękę
łagodnie położył na głowie chłopca, lewą zatrzymał w geście błogosławienia.
Prawe nogi obu postaci w identyczny sposób wysunięte spod sukni. Nawet stopy
tak samo ułożone. „Jak wynika z inskrypcji − pisze Andrzej Drączkowski − inten-
cją fundatorów było oddanie w opiekę Anioła wszystkich członków Związku
Święconego1. Tak więc wyobrażone na obrazie dziecko ma uosabiać zrzeszenie
żołnierzy, a nie jest portretem konkretnej postaci”2. Dziecko jako personifikacja
konfederacji zaciężnych żołnierzy, którzy domagają się wypłaty żołdu − wyda-
wać by się to mogło zaskakujące, a jednak sens obrazu jest czytelny: relacje
między aniołem i członkami konfederacji − żołnierzami zapewne krewkimi, skoro
dopuścili się zaledwie rok po ufundowaniu obrazu zabójstwa hetmana polnego
Wincentego Gosiewskiego − mają przypominać relacje między aniołem i dziec-
kiem, tu ujętym alegorycznie.

Aniołowi zawsze było daleko do żołnierzy, ale blisko do dziecka. Anioł i dziec-
ko od dawna stoją obok siebie.

Na początku był anioł. Wspominają o nim najstarsze teksty starotestamentalne3,
opowiadają księgi Ezechiela, Daniela i Zachariasza. Tradycja judaistyczna stwo-
rzyła bardzo rozbudowaną angelologię, w której rozliczni „synowie Boży” mieli
opiekować się najróżniejszymi sferami bytu ziemskiego i niebieskiego. W syste-
mie gnostyckim byli demiurgami, brali udział w dziele stworzenia.

1 Była to konfederacja wojska, zawiązana za panowania Jana Kazimierza (1661-1663). Stawiała
sobie za cel egzekucję należnego żołdu i przeprowadzenie reform organizacyjnych w armii.

2 A. Drączkowski, [nota w:] Dziecko w malarstwie od XVI do końca XIX wieku ze zbiorów pol-
skich, Warszawa 2004, s. 162. Zob. też: J. Kruszelnicka, Obraz z 1662 r. „Anioł Stróż” ze zbiorów
Muzeum Okręgowego w Toruniu jako dzieło sztuki i jako dokument historyczny. „Rocznik Muzeum
w Toruniu” 1992, t. IX.

3 Np. Rdz 28,12; w lokalizacjach cytacji biblijnych stosowane są sigla wg Biblii Tysiąclecia.
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Potem pojawia się w kulturze dziecko i udziela swego wyglądu aniołom, dając
w ten sposób niepodważalny dowód istnienia dziecięco-anielskiej jedni. W ludo-
wej wierze zmarłe dzieci powiększają grono aniołów. Niezliczone kościoły wypeł-
nione są rzeźbionymi lub malowanymi postaciami uskrzydlonych dzieci, przywo-
łujących w świadomości odbiorców skojarzenie z bytem bezgrzesznym. Teologia
nie daje jednoznacznej odpowiedzi w kwestii wyglądu aniołów, więcej − „wojsko
Jahwe”, „wojsko niebieskie”, „moce”, „duchy”, „książęta”, „cherubini”4, „sera-
fini”5 albo wcale nie mają ciała, albo też ciało ich jest jedynie pozorne; według
Tomasza z Akwinu aniołowie są czystymi duchami, bytami osobowymi i bezcie-
lesnymi6. Niekiedy neguje się ich byt, uznając je wyłącznie za personifikację
Bożego posłannictwa.

Skąd więc wzięła się dziecięca twarz i sylwetka w wizerunkach anioła? Oczy-
wiście z Chrystusa. Chrystus uświęcił dzieciństwo, a chrześcijaństwo doprowa-
dziło do bardzo ścisłego zespolenia bezgrzeszności dziecka i czystej doskona-
łości „dworu Boga”. Do naszych czasów anioły towarzyszą dzieciństwu w różnej
formie, pojawiają się szczególnie często na tzw. świętych obrazkach i pamiąt-
kach komunijnych. Kiczowate wizualizacje rozprzestrzeniły się po całej Europie,
wpisały się bardzo silnie we wspomnienia, stały się elementem wyposażenia
dziecięcego pokoju. Dwa przykłady: pierwszy z serbskiego pisarza Danilo Kiša,
drugi z prozy Juliana Kornhausera7.

Najpierw klękałem w niebieskiej piżamie obok mojej siostry Ani i modliłem się do
Boga szeptem, zapatrzony w postać anioła, który czuwa nad dziećmi przechodzącymi
przez mostek. Tę tanią kolorową litografię w cienkich złotych ramkach dostała moja
matka, gdy urodziła się Ania. Przez mostek idzie dziewczynka z bukietem polnych
kwiatów i chłopiec w krótkich spodenkach. Mostek jest już zmurszały, belki wyszczer-
bione, a w dole otwiera się przepaść, w której huczy spieniony potok. Dziewczynka
jedną ręką podtrzymuje na głowie słomkowy kapelusz, chłopiec kurczowo chwyta się
wykrzywionej poręczy. A nad nimi, nad ich niepewnym krokiem, nad tą fioletową
ciemnością unosi się z rozpostartymi skrzydłami Anioł-Stróż, Dobra Wróżka dziecię-
cych snów, kobieta-motyl, Chrysidia Bellona. Spod różowej sukni widać tylko palce
niebiańskich stóp, a tęczę skrzydeł wieńczy promienista jasność. Matka mawiała

4 Nazwy tej używa niekiedy Stary Testament (np. 1 Krl 7,36), jest ona zapożyczona z języka
akkadyjskiego.

5 Słowo „serafin” (uskrzydlony, czuwający) pochodzi z języka hebrajskiego.
6 Por. M. Rojek, Angelologia i demonologia, Przemyśl 1999; G. Panteghini, Aniołowie i demony:

powrót tego, co niewidzialne, tłum. B.A. Gancarz, Kraków 2001; odniesienia literackie: por. m.in.
Aniołowie naszej ziemi. Antologia polskiej poezji i prozy o aniołach, red. I. Barwicka, H. Dysz-
lewska, Konstancin-Jeziorna 1989; Anioł w poezji polskiej. Powietrze aniołów pełne, wybór, wstęp
i oprac. K. Jarosińska, współpr. M. Koperska, Warszawa 2003; na temat aniołów w ikonografii por.
I. Trzcińska-Frühlingowa, Anioł w sztuce, Marki 1995.

7 Na zbieżność tych ujęć zwróciła mi uwagę Joanna Jezierska.
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często, że ów chłopiec i dziewczynka to ja i moja siostra; przez długi czas wierzyłem,
że to naprawdę my, błądzący we śnie po tej okolicy pod skrzydłami naszego Anioła-
-Stróża.

D. Kiš, Ogród i popiół 8

Biedny J. powtarzał za swoją opiekunką ciężkie i podejrzanie brzmiące słowa tuż
przed zaśnięciem, wpatrzony w duży odpustowy obraz przedstawiający Anioła Stróża,
który przeprowadzał dwoje wystraszonych dzieci przez kruchy, kołyszący się most na
rzece. Ten Anioł należał do głównych bohaterów jego dzieciństwa. Nadnaturalnej
wielkości skrzydła, wyrastające z pleców, czyniły go czymś monstrualnym i groźnym
mimo nie-
winnej, pobladłej twarzy o łagodnym spojrzeniu. Trzepot tych skrzydeł mały J. słyszał
wielokrotnie we śnie. Wsłuchując się w ten szum starał się zrozumieć miejsce Anioła
w życiu dwojga zagubionych na moście dzieci, swoich rówieśników. Dlaczego były
same na moście? Dlaczego Anioł podawał im rękę w sposób tak oczywisty i tak bez-
karny zarazem? Czy J. chciałby być na miejscu tych dzieci i dotykać zimnej dłoni
Anioła? Szarpiąca urwisty brzeg rzeka tonęła w srebrnej czeluści, wsysając krzyki
chłopca i dziewczynki.

J. Kornhauser, Dom, sen i gry dziecięce9

Kołyszący się nad rzeką most, niepokój wyzwalający sny i otwierający pole
wyobraźni, jasność całej uskrzydlonej postaci − wszystkie te elementy są po-
wielane w tysiącach odpustowych obrazów. Powrót w lata dziecięce wskrzesza
anioła, wiernego stróża, adresata dziecięcych modlitw i westchnień, postać za-
gadkową i intrygującą. Nie wspomina jednak ani Kiš, ani Kornhauser o innych
anielskich przymiotach: jasnym spojrzeniu i jasnych włosach. Tymczasem te
właśnie elementy zdominowały literackie i malarskie portrety zarówno aniołów,
jak dzieci.

Płowi chłopcy ziewają bezgłośnie −
cherubinki w białych komeżkach −
a Duch Boży co na chwilę w nich zamieszkał
ulatuje pełną gębą na oścież.
Zachwycony ze wszystkich miar niepojęcie
na jedno
ziewnięcie.

J. Kulmowa, Ministranci10

8 D. Kiš, Ogród, popiół, przeł. D. Cirlić-Straszyńska, Gdańsk 1996, s. 13-14.
9 J. Kornhauser, Dom, sen i gry dziecięce, Kraków 1995, s. 9.

10 J. Kulmowa, Czemu?, [Warszawa] 2004, s. 27.
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Dziecko-anioł stało się pre-tekstem dziecka; w tym sensie ma ono znamiona
konstrukcji palimpsestowej: w portrecie ikonograficznym i literackim kryją się
rozliczne odniesienia do wizerunku starszego, pierwotnego, który w różny sposób
prześwieca, przebija, ujawnia swoją obecność.

* * *

Pod względem zewnętrznym (ubiór, postać, włosy, wyraz twarzy) dziecko jest
odwzorowaniem społecznych wyobrażeń, na które składają się − niczym w pa-
radygmacie gramatycznym − odpowiednie morfemy11 konstruujące wizerunek
całościowy, swoistą „archepostać”12 zbudowaną z szeregu wariantów tematycz-
nych, fabularnych, zdarzeniowych, kontekstowych; dziecięca „archepostać” wcho-
dzi w dyskurs z ujęciami jednostkowymi, zarazem obliczona jest na wywołanie
zaprojektowanej przez tekst emocjonalnej reakcji czytelnika.

Temu pragmatycznemu celowi podporządkowane są opisy wyglądu bohatera,
ubioru, gestów i mimiki, ruchów rąk i gry oczu, zmiennej pozycji ciała. Uwaga
twórców koncentruje się na tych elementach, które zyskują nacechowanie
związane z kategorią potocznie rozumianego piękna (przede wszystkim oczy
i włosy). Taki sposób wizualizacji archepostaci dziecka pojawia się w kulturze
znacznie wcześniej, prawdopodobnie, jak dowodzą Jean Perrot i Jacqueline
Held13, w okresie europejskiego baroku, z kolei odradza się w malarstwie
sentymentalnym i poezji romantycznej14. Przykład z Godziny myśli Słowackiego:

Wśród litewskiego grodu, w ciemnej szkolnej sali
Siedziało dwoje dzieci − nie zmieszani w tłumie.
Oba we współzawodnej wykarmieni dumie,
Oba wątłej postaci, marmurowo biali.
Młodszy wiekiem nadzieje mniejsze zapowiadał,
Pierś mu się podnosiła ciężkim odetchnieniem;
Włos na czole dzielony na ramiona spadał
I po nich gładkim, gęstym sypał się pierścieniem.
Widać, że włos ten, co dnia ręką dziewic gładką
Utrefiony, brał blaski dziewiczych warkoczy.
[...]

11 Termin ten do opisu postaci literackiej zastosował Edward Kasperski (E. Kasperski, Poetyka
i antropologia postaci [w:] Postać literacka, op. cit., s. 29).

12 E. Kasperski, op. cit., s. 25.
13 J. Held, Travail et „l’inspiration”: quelques réflexions conscientes de l’écrivain [w:] tejże,

L’enfant, le livre et l’écrivain, Paris 1984.
14 Por. m.in. J. Fabre, Od Oświecenia do Romantyzmu. Studia i szkice z literatury i kultury pol-

skiej, red. K. Kasprzyk, Warszawa 1995, s. 213 i n.
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Wśród ciemnej szkolnej sali było drugie dziecię.
Włos miało jasny, kolor oczu lazurowy. [...]

[...] jego oczy ciemne i błękitne,
Jak polne dzwonki łzawym kryształem pokryte.15

Anna Kubale słusznie zwraca uwagę, że Godzina myśli jest opowieścią „o roz-
poznaniu wyobraźni artysty” poprzez oryginalną „konstrukcję sobowtórową”16.
W planie czysto zewnętrznym, opisowym, zredukowanym do sielskiego obrazka,
zostały przeciwstawione sobie wzajemnie dwa portrety: dziecka o jasnych włosach
i jego przyjaciela o ciemnych włosach. Poeta wydobywa ich cechy wspólne: „obaj
wątłej postaci, marmurowo biali”. „Marmurowa biel” pełni w portrecie istotną
funkcję: z jednej strony można ją odnosić do kanonów estetyczno-aksjologicz-
nych (biel jako sygnał czystości wewnętrznej, niewinności − oczywiste staje się
w tym kontekście nawiązanie do motywu portretowania postaci w bajce ludowej,
gdzie „białość lic” jest sygnałem czystości ducha, ale również do bieli anioła),
z drugiej − interpretować w obrębie paradygmatu „wątłości”, choroby, czyli bra-
ku sygnalizujących zdrowie rumieńców (również i ta właściwość bieli daje się
dostrzec w anielskiej ikonie cytowanego wcześniej Kornhausera).

Obaj chłopcy przedstawieni są jako piękne, ale jednocześnie „mizerne” (chude!)
renesansowo-barokowe putta17, wzbudzające z jednej strony zachwyt i czułość,
z drugiej − właśnie z uwagi na wątłą budowę ciała − litość. Długie, czarne, spa-
dające na ramiona włosy młodszego, „utrefione” i pełne blasku, przeciwstawione
są jasnym włosom starszego, w którego prezentacji poeta dodatkowo wydobywa
„oczy ciemne i błękitne”.

Nieprzypadkowo chłopcy usytuowani zostali w szkole. Chodzi tu nie o odnie-
sienie do procesu edukacji czy wieku metrykalnego, lecz o swoiste doświadcze-
nie, które niesie ze sobą proces instytucjonalnej edukacji. „Gdy tylko dziecko
postawi nogę w szkole, zaraz traci niewinność, prostotę i skromność, które czyniły
je przedtem miłym Bogu i ludziom” − pisał u schyłku XVII w. Pierre Coustel18.
Refleksja ta nie była obca kulturze dalszych lat, paradoksalnie − utwierdziła ją
generacja poromantyczna. Paradoksalnie, bo przecież dziecko pozytywistyczne,

15 Wyd. cyt.: Dziecku. Antologia, wybór J. Nagrabiecki, Warszawa 1979, s. 55, 57.
16 A. Kubale, Dziecko romantyczne, op. cit., s. 83.
17 Motyw putta w ikonografii dziecka był bardzo popularny już w okresie renesansu. Na obrazie

Tycjana Gloryfikacja zwycięstwa pod Lepanto książę Filip II oddaje bogini Zwycięstwa swego syna
Ferdynanda. Chłopiec jest nagi, wesoły, rozbawiony, przypomina do złudzenia putto. Podobnie
w Tycjanowym Ogrodzie kochanków, albo uwielbieniu Wenus − jest to istna feeria zabaw dzieci-
-cherubinków u stóp monumentu bogini.

18 P. Coustel, Règles de l’éducation des enfants, 1687. Cyt. za: Ph. Ariès, Historia dzieciństwa,
op. cit., s. 116.
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w przeciwieństwie do swego starszego romantycznego brata, nie kumulowało
w sobie „energii mediumicznej”19 Kosmosu; pozostało jednak konsekwentnie
figurą artysty, odszczepieńca, odmieńca skłóconego ze światem, niezrozumianego
i odrzuconego, skazanego na klęskę. Pozostało też (często zabiedzonym) puttem
o kręconych włosach, jasnym spojrzeniu, pełnym wdzięku, uroku i czaru. Tymi
cechami „zaraziło” swych młodszych braci, dziecięcych bohaterów kolejnych
epok i nurtów.

Pozytywistyczne dzieci − i w tym ujęciu widać przełamanie paradygmatu
romantycznego − bywają ożywionymi figurkami ludowych aniołków, czy to tych
z ikonografii, czy z rzeźb wyciosanych niewprawną ręką. Zewnętrzne wyposaże-
nie dzieci-aniołków pozbawione zostało cech indywidualnych. Powtarzające się
elementy opisu wskazują na skonwencjonalizowanie postrzegania postaci, ogra-
niczenie jej prezentacji do zaledwie kilku najbardziej wyrazistych rysów, przy
czym opisowi daleko zarówno do szczegółowości, jak i typowości, a więc ele-
mentów konstytutywnych narzucanych literaturze przez realizm. Pytanie o źródła
tego wizerunku każe kierować uwagę w stronę alegorii aksjologicznych wywie-
dzionych z tradycji chrześcijańskiej, jak i ikonograficznych konkretyzacji i prze-
kształceń tej tradycji.

Konstatacje te po raz kolejny każą zwrócić uwagę na postać anioła. Otóż
dziecko jest bezgrzeszne, tak więc i „bezgrzeszna”, czyli jasna jest jego fizjono-
mia. Jako tabula rasa, na której życie dopiero będzie zapisywało ciąg doświad-
czeń20, jest to fizjonomia wyrażająca wartości pozytywne: niewinność spojrze-
nia, jasność samej postaci, dobro emanujące z uśmiechu; jako zmaterializowany
anioł, który nie został przez życie strącony w otchłań zła, jest konsekwentnie
promieniejący. Konsekwentnie też wygląd nawiązuje do konwencji − znowu przy-
wołajmy Kornhausera − odpustowych obrazów.

Kilka pozytywistycznych przykładów.

Wstał Aleksander od książki, a zaledwie drzwi otwarł, kiedy hałaśliwie, z tupaniem
wtargnęło do niego dwoje maleńkich dzieci; ta para malców z blond włosami, nie-
bieskimi oczyma rzuciła się na ojca szarpiąc go za ręce.

A. Dygasiński, Humoreska przez łzy21

19 Określenie Marii Janion.
20 O duszy ludzkiej jako „tablicy czystej, płaskiej i gładkiej” (tabula rasa et plana et polita)

pisali m.in.: Albert Wielki (1193-1280), wcześniej Arystoteles (O duszy, 3,4), św. Tomasz z Akwinu
(Summa theologiae I, 79a,2), w odniesieniu zaś do dziecka Pseudo-Plutarch, który głosił: „Jak na
miękkim wosku pieczęć, tak na duszy dziecka wyciskamy naukę” (cyt. za: R. Waksmund, Od litera-
tury dla dzieci do literatury dziecięcej, op. cit., s. 15). Powraca to ujęcie u Johna Locke’a.

21 A. Dygasiński, Pisma wybrane, red. B. Horodyski, t. XX: Nowele i opowiadania t. VI, War-
szawa 1952, s. 37; tu i w kolejnych cytatach podkreślenia moje − GL.
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− O wiadomo, wiadomo! − zawołał Mikołajek, chłopak dziesięcioletni z czupryną
kanarkowobiałą i zuchwałym spojrzeniem oczu niebieskich, wyłupiastych.

A. Dygasiński, Margiela i Margielka22

Pysznie wyglądała ta dziewuszka na błoniu wśród bydła, rówieśnych pasterzy i paste-
rek! Ubrana w krótką, barwną spódniczkę, z której dawno wyrosła, bosa, ogorzała od
słońca, śliczna. Główka zawsze w kwiatkach, z włoskami konopiastymi, zebranymi
w warkoczyk jak mysi ogonek, zakończony wąziutką wstążeczką. Oczka modre zacho-
dziły jak gdyby łzą, a z drobnych usteczek piosenka nie schodziła i zawsze je ożywiał
uśmiech szczęścia dziecięcego. Kiedy z kościoła gwoździenieckiego dźwięki dzwonu
„na Anioł Pański” doleciały na błonie, Margielka stawała się poważna jak kobieta
dojrzała i rączką dawała znak pasterzom, ażeby przyklękli.

A. Dygasiński, Margiela i Margielka23

W powozie siedziała kobieta licząca mniej więcej trzydzieści parę lat życia, a przy
niej chłopczyk może siedmio-, ośmioletni, piękny blondynek z żywymi niebieskimi
oczyma, którymi ciekawie rzucał na prawo i na lewo, raz wraz wykrzykując:
− Mamo, jakież śliczne ptaszki tam na drzewie! [...]
Wyraz oczu i twarzy przypominały owych aniołków na dawnych obrazach, co tak
mądrze patrzą, jak gdyby wiedziały o złem i dobrem.

A. Dygasiński, Miecio i Franuś24

Jakieś dwie rączki opierały się o podłogę... jakieś jasne włosy odbiły się bladym
złotem na tle brudnej ściany, jakaś para oczu zaświeciła przezroczystym błękitem...

E. Orzeszkowa, A...B...C...25

Szłam drogą rozdzielającą pole z ogrodami niewielkiej wsi. Wśród okrytych niedoj-
rzałym zbożem, zupełnie w tej chwili bezludnych pól droga ta była pustą i bezludną.
Jednak gdy wraz z nią wspięłam się na małą wypukłość gruntu, nagle zobaczyłam
stojące u dołu dziecko. Małe, może trzyletnie, bose, w grubej koszuli, u szyi spiętej
błyszczącym szalikiem, miało ono na głowie tak zwaną tutaj czapkę z czerwonej
bawełnicy, która okrągło i ściśle okrywała całą jego czaszkę, od brwi rzadkich
i jasnych aż do tego miejsca, w którym nad samym karkiem widać było lnianej
białości włosy. U samego środka czaszki sterczało mu dość wysoko coś podobnego do
kokardy i zarazem koguciego grzebienia. Zupełnie samotne stało ono, wyprostowane,
nieruchome, z małym palcem utopionym w czerwonych jak malina ustach i wielkimi
oczami gdzieś daleko zapatrzonymi. Wśród nieruchomości postawy i rysów tylko te

22 A. Dygasiński, Pisma wybrane, red. B. Horodyski, t. XVII: As. Margiela i Margielka, War-
szawa 1951, s. 141.

23 Ibidem, s. 227.
24 A. Dygasiński, Pisma wybrane, red. B. Horodyski, t. XXII: Nowele i opowiadania t. VIII,

Warszawa 1951, s. 213, 215.
25 E. Orzeszkowa, Panna Antonina i inne nowele, posł. A. Nofer-Ładyka, Warszawa 1986, s. 153.
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oczy tryskały życiem: turkusowe ich źrenice rozżarzało słońce i igrały w nich blaski
cichej, w sobie skupionej, wewnętrznym chichotem śmiejącej się wesołości.

E. Orzeszkowa, Echo26

[Dzieci] z jednej strony ciemnymi, z drugiej strony jasnymi jak len włoskami ocie-
rały potoki łez.

E. Orzeszkowa, Hekuba27

On miał wtedy lat osiem, ona pięć. Jego ubranie składało się z szarawarów płócien-
nych, krótkiego spencerka i grubej koszuli szeroko u piersi rozwartej, jej z sinej, płócien-
kowej spódniczki przepasującej koszulę związaną u szyi brudną, czerwoną tasiemką.
On na ciemnych, krótko ostrzyżonych włosach miał czapkę zmiętą, wyplamioną i tak
dla niego za dużą, że co chwilę zsuwała mu się na oczy; ona nie miała na głowie
nic prócz włosów gęstych, jedwabistych, które gładkimi pasmami spadały jej na
ramiona i świeciły pod słońcem jak roziskrzone złoto. Oboje byli bosi.

E. Orzeszkowa, Sielanka nieróżowa28

Przykłady można mnożyć. W Nad Niemnem wszystkie dzieci Kirłowej są jasno-
włose; Bronia ma „czarne jak atrament włosy i oczy”. Tadeusz, tytułowy bohater
noweli Orzeszkowej, ma „czuprynkę jasną jak sen”. Konopnicka charaktery-
zuje sierotę jako „błękitnooką i złocistowłosą” (Czy zginie?). Staś z Prusowskiej
noweli „włosy ma lniane, oczy duże szafirowe”29, a Antek w oczach „odblask
nieba”. Janko Muzykant „czuprynę miał konopną, białą prawie, spadającą na
jasne wytrzeszczone oczy”30.

Jenny jest jeszcze dzieckiem, ale tak uroczym, że nie ubliżając panu Harvey z San
Francisco, który malował Palace Hotel, trudno by mu było wymarzyć coś podobnego.
Jej drobna twarzyczka jest po prostu anielska; ogromne, smutne, niebieskie oczy
mają wyraz głęboki, ufny; ciemne brwi rysują się z nieporównaną czystością na czole
białym i jakby zamyślonym, na które płowa, jedwabista, trochę bezładna czupryna
rzuca cień, jakiego by się nie tylko mistrz Harvey, ale i pewien inny malarz, nazwis-
kiem Rembrandt, nie powstydził. [...] Od tej postaci w rodzaju Greuza dziwnie odbija
strój cyrkowy, złożony z krótkiej gazowej spódniczki, naszywanej srebrnymi blaszka-
mi, tak krótkiej, że nie okrywa jej kolan.

H. Sienkiewicz, Orso31

26 E. Orzeszkowa, Dzieła wybrane, t. XI: Nowele t. II, Warszawa 1957, s. 335.
27 E. Orzeszkowa, Dzieła wybrane, t. XI: Nowele t. II, op. cit., s. 321.
28 E. Orzeszkowa, Dzieła wybrane, t. X: Nowele t. I, Warszawa 1957, s. 289.
29 B. Prus, Przygoda Stasia. Wyd. cyt.: B. Prus, Przygoda Stasia i inne nowele, posł. A. Nofer-

-Ładyka, Warszawa 1987, s. 5.
30 H. Sienkiewicz, Janko Muzykant. Wyd. cyt.: H. Sienkiewicz, Ta trzecia i inne opowiadania,

posł. J. Sosnowski, Warszawa 1991, s. 17.
31 H. Sienkiewicz, Dzieła, red. J. Krzyżanowski. Nowele amerykańskie, Warszawa 1948, s. 162.
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Podobnie w książkach adresowanych do młodych i najmłodszych odbiorców −
przykład z Konopnickiej:

Taka była dola sierotki Marysi, co miała włoski jak słoneczne światło, oczy jak fiołki
leśne, a w sercu tęskność i żałość. [...]

Sieroto, sieroto,
Co masz główkę złotą,
W oczach błękit nieba,
Czego ci potrzeba?

[...] W kącie izby, na garści słomy, dwoje chłopiąt spało. Jasne ich główki tonęły w zło-
tej słomie, zgrzebne koszuliny na piersiach rozwarte ukazywały ciałka chude i śniade.
Wiosenna noc chłodem, widać, dmuchała na nie, gdyż chłopcy przytulili się do siebie
i ramionkami nawzajem objęli.
[...] Otwierały się nad lnianymi główkami chłopiąt niezmierne sklepienia sosen i po-
chylały się ku nim potężne konary dębów i szeptały do nich listeczki drżące brzóz
białych, i po najciemniejszej gęstwinie słychać było szum cichy: − Dzieci! Dzieci!
Dzieci!32

Znakomitym uzupełnieniem przywołanych egzemplifikacji tekstowych jest
Portret zbiorowy rodziny w parku, dzieło anonimowego malarza berlińskiego
działającego w 1. połowie XIX w. Obraz jest apoteozą macierzyństwa. Kobieta ze
wskazującym na nią malutkim dzieckiem na ręku umieszczona została w central-
nej części płótna, siedzi w parku na ławce obok męża. Trzy starsze córki stoją
obejmując się za ramiona, z drugiej strony rodziców starszy brat trzyma za rękę
młodszego. Dwójka najmłodszych dzieci wraz z dorastającą nastolatką skupiła
się nad ilustrowaną książką, przy niewielkim stoliku. Obraz to o tyle charakte-
rystyczny, że wiąże wiek postaci z kolorem włosów: matka jest brunetką, jej mąż
− ciemnym szatynem. Trzem najstarszym córkom − pannom na wydaniu − włosy
ciemnieją, są jednak o ton jaśniejsze niż u rodziców. Najstarszemu z chłopców,
nastolatkowi w wieku dojrzewania, włosy ciemnieją, ale nad czołem wciąż domi-
nuje wyraźna jasność, dopiero co zyskująca ciemniejszy odcień; jego młodszy brat
ma włosy zdecydowanie jasne. Najjaśniejszymi, wręcz promieniejącymi światłem
blondynami są pochylone nad książką najmłodsze dzieci. Towarzysząca im nasto-
letnia dziewczyna, która przyklękła obok stolika, ma włosy płowe. Szczególną
jasnością odznacza się maleńkie dziecko siedzące na kolanach matki: włosy są tu
wręcz rodzajem aureoli otaczającej głowę; chłopiec lewą ręką pokazuje matkę,
prawą z ufnością kładzie w jej dłoń − nawiązania do wielkiej serii Madonn

32 M. Konopnicka, O krasnoludkach i o sierotce Marysi, Warszawa 1954, s. 59, 82, 90.
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z Dzieciątkiem (od Rafaela poczynając) są tu bardzo wyraźne, relacje między
matką i dzieckiem zyskują alegoryczne sensy sakralne33.

Można, oczywiście, podać długi szereg przykładów ilustrujących tezę, że
w ikonografii dziecko młodsze ma z reguły jaśniejsze włosy niż jego starsze
rodzeństwo i rodzice (Portret Wieńczysława i Konstantego Potockich Wilhelma
von Schadowa, Uczące się dzieci Saturnina Świerzyńskiego, Teofila Sobieska
z synami u grobu Stanisława Żółkiewskiego Walerego Eliasza Radzikowskiego),
w przywołanym jednak obrazie uderza regularność i precyzja podporządkowa-
nia portretu tej zasadzie. Dzieci jest dziewięcioro i opisane wyżej cechy ich
wyglądu są wynikiem przyjętego przez malarza programu ikonograficznego.
Skądinąd nawet w portretach Madonn z Dzieciątkiem bardzo często mały Jezus
ma włosy jasne, w przeciwieństwie do Marii (np. Tycjana Maria z Dzieciątkiem
i świętymi, ok. 1510, obraz Juliusa Schnorra von Carolsfelda Maria z Dzieciąt-
kiem, 1820).

Wróćmy do motywów literackich. Dzieci mają włosy o zdecydowanych kolo-
rach: bardzo jasne (u Sienkiewicza „konopne”, u Orzeszkowej „złociste”, „lnianej
białości”), rzadziej czarne; oczy, wyraziste i duże, zwykle niebieskie (od skrajnie
jasnego błękitu do głębokiego granatu), rzadko czarne. Trzeba do tego dodać
czerwone usta (w przytoczonym opisie Orzeszkowej „czerwone jak malina”).
Otrzymujemy opis, w którym mieszają się dwa kręgi odniesień: z jednej strony
są to „odpustowe” aniołki, z drugiej − jarmarczne lalki. Spostrzeżenie to potwier-
dza charakterystyczny ubiór, eksponowany przy prezentacji bohaterek dziew-
częcych: konieczny jego element to krótka spódniczka, wyraźnie podniszczona.
Dziewczynka chodzi boso. W cytowanej wyżej Sielance nieróżowej mamy
dwoje bosych dzieci; ich strój nosi ślady ubóstwa, niekiedy zbyt ciasny lub nad-
miernie duży dodatkowo sygnalizuje swoistą niewspółmierność wieku i ubioru,
co wywołuje tkliwość, rozrzewnienie, ale też po raz kolejny budzi skojarze-
nia z lalką odzianą nieudolnie, niezbyt wprawną ręką. Ubiór, zwykle skromny,
nie nosi jednak na tyle wyraźnych cech ubóstwa, by koncentrowały one uwagę
odbiorcy.

33 W powstałych w XVII i XVIII w. obrazach przedstawiających matki z bardzo małymi dzieć-
mi pojawiają się nawiązania do słynnego płótna Rafaela (w mniejszym stopniu do Madonny
z Dzieciątkiem Leonarda da Vinci), a także przedstawień świętej rodziny; dowodzą tego np. Portret
Christine Luise Pauli de domo Platzmann z dzieckiem Anny Rosiny Lisiewskiej, Portret księżnej
heskiej Luizy von Sachsen-Weimar z dzieckiem Johanna Friedricha Tischbeina, Portret Królowej
Marii Kazimiery z dziećmi Jerzego Eleutera Szymonowicza-Siemiginowskiego. Echa tych nawiązań
pojawiają się jeszcze w dziełach dwudziestowiecznych: obrazach (np. Macierzyństwo Romana Kram-
sztyka), grafice (np. Matka Krystyny Lindmajer), rzeźbie (np. Matka z dzieckiem Jana Nowickiego),
choć od wieku XIX ikonograficzne dziecko staje się coraz bardziej samodzielne: miewa swobod-
niejszą pozę, kieruje spojrzenie w inne niż matka miejsce.
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Jagusia trzymając w ręku powróz usiadła. Spódniczkę miała krótką, zaledwo sięga-
jącą poza kolana, wyrosła z niej − gorsecik nie dopinał się, chusteczka na głowie
spłowiała od słońca i deszczu. Niebieskie duże jej oczy patrzały łagodnie na płynące
cicho wody strumyka − usta wąskie i małe poruszały się.

I. Maciejowski-Sewer, Dola34

Wygląd ma funkcje apelatywne: zorientowany jest na wywołanie u odbiorcy
uczuć miłosierdzia skutkujących uwrażliwieniem na przeżycia ubogiego dziecka
(zwykle sieroty), a w konsekwencji podjęciem pragmatycznie zorientowanych
działań, jednocześnie nawiązuje do obiegowych wizualizacji dziecięcego piękna;
stąd charakterystyczne odwołania do sfery ikonografii łatwo rozpoznawalnej przez
hipotetycznego odbiorcę. I tak w cytowanym wyżej ustępie z Orsa Sienkiewicz
przywołuje Rembrandta, mistrza portretu, malarza koncentrującego się na wydo-
bywaniu zarówno charakteru postaci, jak i szczegółów stroju (podmiot dzieła trak-
tuje artysta z wielką wrażliwością humanistyczną); obok niego − Jean-Baptiste
Greuze, słynny osiemnastowieczny autor sentymentalnych portretów dzieci (Martwy
ptak; Portret Paula Stroganova; Ludwik XVI; Louis-Charles, Delfin) oraz obra-
zów rodzajowych, w których dzieci pojawiają się na pierwszym lub drugim pla-
nie (Księżna Maria-Antonina i jej dwoje dzieci, Czytanie Biblii).

Warto przywołać jeszcze jeden przykład z pogranicza malarstwa i literatury:
wiersz Władysława Bełzy Dziecię z kwiatami, opatrzony podtytułem Pod obra-
zem pędzla Tytusa Maleszewskiego. Poeta, najwyraźniej poruszony nastrojem
płótna, jego wymową, sylwetką przedstawionej na nim dziewczynki, oddaje sielski
nastrój obrazu, rysuje portret dziecka uśmiechniętego, pełnego bezgranicznej
radości i szczęścia, a jednocześnie osobliwego dziewczęcego uroku:

Tęskny, patrzę w twe oczka śmiejące,
W lica twoje jak krasny kwiat róży −
W oczach widzę i błękit, i słońce,
Lic rumianych mgła troski nie chmurzy35.

Tego typu bezpośrednie odniesienia ikonograficzne do konkretnych dzieł sztu-
ki, nazwisk artystów, tytułów płócien bądź rzeźb mają charakter incydentalny,
sygnalizują jednak szersze, bardziej powszechne zjawisko, mianowicie zakotwi-
czenie literackich portretów dzieci w powszechnie znanych, przede wszystkim
osiemnastowiecznych sentymentalnych kompozycjach malarskich. Sienkiewicz
przywołuje Greuze’a, w ówczesnej Europie podobnych mu powszechnie znanych
malarzy było więcej; można zresztą sądzić, że Sienkiewicz poznał ten krąg sztuki

34 Arcydzieła nowelistyki pozytywizmu, wybór i posłowie E. Pieścikowski, Szczecin 1989.
35 Poezje Władysława Bełzy. Biblioteka Pisarzy Polskich, t. LXVIII, Lipsk 1874, s. 200.
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jeszcze przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. W obrazach wielu mistrzów
XVIII w. dzieci pojawiają się na bliskim planie (m.in. w rokokowych płótnach
François Bouchera, np. Śniadanie); obrazy te były często eksponowane w dzie-
więtnastowiecznych muzeach i na wystawach36.

Nie bez znaczenia jest fakt, że wpływy malarstwa rokokowego i sentymental-
nego dają się zauważyć w portretowaniu dzieci przez wielkich twórców malarstwa
historycznego (Louis-Philippe Crepin, Alegoria powrotu Burbonów 24 kwietnia
1814 r.). Na obrazie Louisa Hersenta Ludwik XVI rozdziela dary wśród ubogich
podczas surowej zimy w 1788 roku panujący monarcha ukazany jest jako dobry
i miłosierny ojciec, troszczący się o wielką narodową rodzinę37. Ubogie dzieci,
które do niego przylgnęły, nie noszą żadnych śladów niedostatku materialnego:
dziewczynka ma twarz pełną, żywe, piękne oczy wpatrzone w króla, ubiór naj-
wyraźniej odświętny; młodszy od niej chłopiec również ma pełne, pucołowate
policzki, jasne pofalowane włosy nawiązują do sentymentalnej tradycji portreto-
wania najmłodszych. Obie postaci dziecięce noszą pewne rysy samego Ludwika
XVI, co dodatkowo potęguje i wzmacnia ojcowskie relacje między królem i pod-
danymi. Nędza bytowania wyciska piętno na wyglądzie domów, twarzach doros-
łych chłopów (tak kobiet, jak i mężczyzn), ale nie ich dzieci. Chłopi są pochy-
leni, utrudzeni pracą, dzieci przeciwnie: zdrowe, żwawe, wyprostowane. Podobne
spostrzeżenia można poczynić w odniesieniu do polskiego malarstwa dziewięt-
nastowiecznego (Pożar miasteczka Franciszka Kostrzewskiego). Wydaje się, że
praźródła tego typu przedstawień sięgają malarstwa rodzajowego XVII stulecia
(Wieśniacy w podcieniach braci Le Nain).

Płótna Jacques’a-Louis’a Davida, jednego z wybitnych przedstawicieli francus-
kiego klasycyzmu, potwierdzają tezę, że w kulturze tamtych czasów rozpowszech-
niła się i utrwaliła maniera portretowania dzieci uszczęśliwionych, nie tkniętych
znamionami nędzy i cierpienia. Żebrzący Belizariusz (słynny obraz z roku 1781)
przedstawia ubogiego starca z rozwianymi włosami, odzianego w zniszczone szaty
żołnierza-legionisty, żebrzącego wraz z małym chłopcem, trzymającym w ręku
hełm, do którego pełna litości niewiasta wrzuca datek. Na twarzy chłopca nie
widać śladów niedostatku, długie pofalowane włosy spadają na skromną białą
suknię − jedyny to biały element na bliskim planie obrazu, przyciąga więc uwa-
gę obserwatora i nadaje całej postaci niejako świetlisty charakter. Oczy dziecka
są żywe, cera zdrowa, usta czerwone; wszystko to kontrastuje z postacią starego
żołnierza − pomarszczona twarz, blade, wykrzywione bólem usta, żółtość cery

36 Por. na ten temat: M. i G. de Béarn, Louis XVII ou la couronne du silence, Paris 1968.
37 Do tego sposobu portretowania władcy i ludu (z ważnym udziałem dzieci) nawiązuje sztuka

socrealistyczna (por. Sztuka radziecka − malarstwo, grafika, rzeźba [katalog wystawy], Warszawa
1983; Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy lat 50., red. S. Zabierowski, współpr. M. Kra-
kowiak, Katowice 1993).
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świadczą o trudach życia, bólu psychicznym wynikającym z losu żołnierza
skazanego na żebraninę. Inny obraz Davida, Śmierć Josepha Barry, przedstawia
młodziutkiego „męczennika rewolucji”, dobosza, który zginął broniąc idei repub-
likańskich. Sam malarz tak komentował wydarzenie uwiecznione na obrazie:

Cnota najjaśniej błyszczy w obliczu niebezpieczeństwa. Na rozkaz wzniesienia okrzyku
„Niech żyje król!” drżąc z oburzenia [dobosz] woła: „Niech żyje republika!”. W tejże
chwili śmiertelnie raniony pada, przyciskając do serca trójkolorową kokardę; umarł,
lecz pamięć o nim przetrwa w Historii38.

Raniony młodziutki dobosz nakrywa umierającym ciałem rewolucyjną kokar-
dę; kona, głowę ma jeszcze uniesioną, lecz oczy już zamknięte: malarz uwiecznił
moment agonii chłopca. Znamienne jednak, że twarz pozostała... pogodna, nie-
ledwie uśmiechnięta, utrefione włosy − zgodnie z tradycją wywiedzioną z rokoka
− spadają na ramiona. Żadnego śladu cierpienia, żadnego grymasu bólu. Dziecię-
cość małego bohatera tryumfuje nad śmiercią.

Podobnie w Sabinkach Davida. To wielkie, imponujące, majestatyczne płótno
przedstawia moment, w którym pełne desperacji kobiety rozdzielają walczących
ze sobą Sabinów i żołnierzy rzymskich (ci ostatni porywali Sabinom młode kobiety
i brali je za żony). „Wkrótce potem − komentuje David − Rzymianie i Sabinowie
zawierają pokój i stają się jednym narodem”39. Mistrzostwo osiągnął David nie
tylko w przedstawieniu dynamizmu samego zdarzenia, ale także w malowaniu
na twarzach kobiet zdumiewająco bogatej gamy przeżyć: przerażenia i nadziei,
zwątpienia i rezygnacji, gniewu i litości. Stara kobieta obnaża szyję, wystawiając
się na śmiertelny cios. Inna obejmuje błagalnym gestem nogi Tytusa Tacjusza.
Jeszcze inna w geście przerażenia podnosi dziecko, chroniąc je przed zadepta-
niem przez wojujących. Tylko dzieci pozostają nietknięte przez tę dziejową tra-
giczną zawieruchę. Żadnego lęku, żadnego przerażenia, żadnego bólu; owszem,
jedno dziecko, właśnie uniesione ponad głowy wojujących, płacze, pozostałe
jednak baraszkują we wzajemnym uścisku (czy też w dziecięcej, ujętej w kon-
wencji zabawy „walce”), jedno wędruje na czworakach, inne nieświadome zagro-
żeń leży na ziemi i ssie palec, jeszcze inne, przytulone do piersi przez mdlejącą
matkę, zatrzymuje beztroski wzrok na widzu − niczym alegoria nadziei.

Inne płótno Davida, Andromacha nad ciałem Hektora, znane powszechnie
i cenione (to dzięki niemu malarz został włączony w poczet członków Akademii),
w surowy, oszczędny, zgodny z konwencją klasycystyczną sposób przedstawia
zapłakaną Andromachę; cierpiącej spieszy z gestem pocieszenia małe dziecko

38 Cyt. za: „Wielcy malarze. Ich życie, inspiracje i dzieło”. Nr 85: Jacques-Louis David, War-
szawa 1999, s. 15.

39 Ibidem, s. 16.
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− gestem wyciągniętej ręki uspokaja matkę. Podobnie jak w Żebrzącym Beliza-
riuszu postać dziecka wyróżnia się na obrazie tyle dzięki łagodnej, spokojnej
postaci, ile za sprawą charakterystycznego stroju (czerwona peleryna kontrastuje
z bielą matczynej sukni). Groza śmierci dociera jedynie do Andromachy, powala
ją i przeraża, dziecko pozostaje poza jej granicami, poza świadomością tego,
co się dokonało. Na twarzy chłopca maluje się spokój życia, na twarzy Hektora
− spokój śmierci.

David nie jest wyjątkiem. W Śmierci Alcesty Pierre’a Peyrona mamy sytuację
bliźniaczą: umierająca Alcesta (Alkestis) kładzie dłoń na ramieniu jasnowłosego
syna, ten patrzy z nadzieją i pogodą. Dziecko, podobnie jak u Davida, jest jedyną
postacią nie ogarniętą przerażeniem i bólem, nie uczestniczącą w tym żałobnym
tańcu. Wstrząsający, poruszający głębią psychologiczną obraz Pierre’a Guérina
Powrót Marka Sekstusa przedstawia zastygłego w bólu mężczyznę siedzącego na
łożu zmarłej żony; skrzyżował ręce, a szeroko otwarte oczy utkwił w nieistnieją-
cej przestrzeni, poza obrazem, ale i poza obserwatorem − dynamizuje to i wzmaga
efekt porażenia śmiercią. Przeciwnie córka Sekstusa: obejmuje nogę ojca w geście
ufności, nadziei i pocieszenia. Twarz jej wyraża spokój, pogodę, jasność.

Przywołane przykłady dowodzą, że dziecko pozostaje poza tragizmem, nie-
tknięte bólem, obce śmierci, sytuuje się jakby w innej przestrzeni. Jak anioł ma
naturę ni to duchową, ni cielesną, tak dziecko trwa w ściśle ludzkiej sferze doznań
i zdarzeń, ale równocześnie jest poza nią, na zawsze zastygłe w rajskiej przestrzeni
wolnej od trosk i lęku.

Jednocześnie jednak ikonografia bardzo silnie utożsamia dziecko i dorosłe-
go, negując różnorakie sfery „osobności”. Tradycje portretowania dzieci jako
małych dorosłych sięgają średniowiecza i renesansu (Annibale Carracci, Wenus
i Anchizes), zwłaszcza zaś baroku; bodaj najważniejszym kręgiem inspiracji,
zresztą chyba nigdy wprost przez pisarzy nie przywołanym, było malarstwo
Velázqueza, mianowicie cykl portretów infantek i infantów. Postaci dziecięce to
zminiaturyzowane sylwetki dorosłych władców i dostojników: zachowaniu pro-
porcji służyło tu wprowadzenie odpowiednio pomniejszonych rekwizytów − takich
jak strzelby czy wachlarze; psy zostały zastąpione przez szczenięta, konie − przez
kucyki. Same zaś postaci małych królewiczów, książąt, delfinów, infantek nieru-
chomiały w majestatycznych pozach królewskich (Książę Baltazar Carlos w szkole
jeździeckiej, Portret konny księcia Baltazara Carlosa, Baltazar Carlos w stroju
myśliwskim, Infantka Maria Teresa, Infantka Małgorzata, Infantka Małgorzata
w błękitnej sukni, Infant Filip Prosper). Dziecięcość tych portretów zostaje wy-
dobyta nie poprzez eksponowanie niedojrzałości, „maleńkości” postaci, lecz...
kolorystykę. „Twarz dziecka jest majstersztykiem modelunku płaszczyznowego,
obywającego się bez linii, sprowadzonego ściśle do barwnych walorów” − pisze
Enrique Lafuente Ferrari i charakteryzuje poszczególne płótna: „Pośrodku obrazu,
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niczym delikatny kwiat w zaraniu życia, jaśnieje bladoróżowa twarzyczka infantki
w aureoli blond włosów”; „pełną słodyczy głowę chłopczyka i szczegóły sukienki
[malarz] dosłownie wypieścił pędzlem”40. Otóż właśnie owo „pieszczenie pędz-
lem” jest tu istotnym sposobem wydobywającym dziecięcość portretów. Postaci
przedstawione na płótnach mają niebieskie oczy i jasne włosy (zarówno infanci,
jak i infantki). Trudno o bardziej wyraziste dowody malarskich paranteli dzie-
więtnastowiecznej (i nie tylko dziewiętnastowiecznej) prozy.

Polskie malarstwo portretowe utwierdziło tę tradycję. Na anonimowym Portre-
cie Zbigniewa Ossolińskiego z synami (1650) trzej chłopcy przedstawieni są do-
słownie jako miniatury własnego ojca: ubrani w identycznie skrojone płaszcze,
ostrzyżeni wedle szlacheckiej mody, mają nawet to samo spojrzenie, tę samą fizjo-
nomię, tę samą mimikę i postawę, zastygli w podobnym geście. Różnica między
ojcem i synami sprowadza się wyłącznie do trzech szczegółów: wielkości postaci
(skądinąd różnica wzrostu wydaje się nieproporcjonalnie duża, jeśli zważyć po-
wagę chłopców i dojrzałość ich rysów), sumiastych wąsów, dzięki którym pater
familiae zyskuje na znaczeniu, wreszcie barwy skóry (anielsko białe twarze chłop-
ców, ogorzała twarz mężczyzny). Portret młodej kobiety z córką Józefa Oleszkie-
wicza, utrzymany już w konwencji klasycystycznej i przesycony nastrojowością
romantyczną, wyrasta wciąż z tego samego sposobu przedstawiania postaci dzie-
cięcych: córka różni się od matki wyłącznie wzrostem i brakiem klejnotów, spoj-
rzenie, rysy twarzy, gest, ubiór − pozostają identyczne. Córka jest miniaturą
własnej matki; syn − własnego ojca.

W ciągu XIX wieku tradycja portretowania małych bohaterów była podtrzy-
mywana mimo nowych już wpływów i nowych tendencji: na anonimowej dzie-
więtnastowiecznej rycinie przedstawiającej pracę dzieci w kopalni chłopcy są utru-
dzeni, zlani potem i nie mają już pulchnych, tłustych policzków, ale ich włosy są
długie, zadbane, ułożone w loki41. Skądinąd i w malarstwie reprezentującym nurt
realistyczny dziecko, nawet wtedy, gdy zostaje umieszczone w krajobrazie ilustru-
jącym polską biedę, nosi na sobie ślady pewnego dostatku, szczęścia, radości i bez-
troski (słynne Babie lato Józefa Chełmońskiego, Pożar miasteczka Franciszka
Kostrzewskiego, Konie na pastwisku Tadeusza Ajdukiewicza).

Odmienny charakter mają obrazy Aleksandra Kotsisa. Płótno zatytułowane
Matula pomarli przedstawia trójkę osieroconych dzieci przerażonych własną
samotnością. Zmarła matka pozostaje w ciemnej części izby, jakby poza obsza-
rem świadomości małych bohaterów − nie dotyka ich śmierć, lecz przeraża
perspektywa samotnego życia. Starsza dziewczynka ogarnia gestem pocieszenia

40 E. Lafuente Ferrari, Velazquez. Infanci i infantki, przekł. H. Kęszycka, Warszawa 1982,
s. 5, 7, 8.

41 B. Beier [i in.], Kronika chrześcijaństwa, przekł. E. Gola, Warszawa 1998, s. 345; podobnie
w amerykańskich rycinach przedstawiających tułaczkę białych osadników; por. ibidem, s. 361.



36

Część I. Od obrazu do słowa

najmłodsze z dzieci, średni chłopiec stoi z opuszczoną głową w pewnym odda-
leniu − wzmaga to nastrój obrazu, oddaje bezradność i zagubienie. Izba jest uboga,
zmarła matka przykryta łachmanami, dzieci ubrane są skromnie, ale schludnie;
padające przez okno światło rozjaśnia ich włosy. Nie tyle więc nędza interesuje
malarza, ile przeżycia dzieci − Kotsis te właśnie przeżycia czyni tematem obra-
zu, eksponuje je w twarzach sierot i ogólnym nastroju. Pod tym względem jest
to malarz ważny i oryginalny: sięga bowiem ku wnętrzu, ku dziecięcej psyche.
Rangę Kotsisa widać zwłaszcza wtedy, gdy porównamy go z innymi malarzami
XIX w., np. Józefem Szermentowskim: na płótnie Pogrzeb chłopski dzieci ujęte
są tradycyjnie, a więc w skonwencjonalizowany sposób, bez ambicji analizy ich
duchowego stanu w sytuacji doświadczenia granicznego.

Malarstwo Kotsisa przynosi więcej przykładów analizy „duszy dziecięcej”.
W Dzieciach w lesie malarz oddaje doznania grupy małych bohaterów, ich bez-
radność, przerażenie, świadomość zagubienia. Portrety dzieci są wyraźne, nato-
miast tło mgliste − jakby zadymione, utrzymane w stonowanych barwach, zreali-
zowane w technice sfumato, potęguje nastrój niepokoju i dobrze oddaje traumę
dziecięcą. Podobnie rzecz ma się z takimi obrazami Kotsisa jak Ostatnia chu-
doba, W szynku (dziecko patrzące z przerażeniem na pijanego ojca) i Dola sie-
roca42. Nie wszystkie one oddają dziecięce przeżycia destrukcyjne, nie wszystkie
przedstawiają cierpienie, przykładem Dzieci z osiołkiem − tu dominuje radość,
ciekawość świata malująca się w oczach dziewczynki i chłopca. Ważne znacze-
nie dla takiego właśnie charakteru malarstwa Kotsisa miało jego chłopskie dzie-
ciństwo: artysta pochodził z podkrakowskiej wsi i na własne wczesne lata nie
patrzył, jak zdecydowana większość rówieśnych twórców, oczami folklorysty
szukającego egzotyki człowieka i pejzażu. Stąd surowy autentyzm nie poddany
akademickiej obróbce. Zapewniło mu to swoistą pozycję wśród polskich realis-
tów (słynna Dziewczynka z lalką).

Są to ważne wyjątki na malarskiej mapie okresu. Zasadniczo bowiem artyści
pozostają wierni konwencji przedstawiania dzieci jako zminiaturyzowanych doros-
łych. Idzie tą drogą Artur Grottger w Portrecie hrabianki Thun: młodziutka,
zaledwie sześcio-, może ośmioletnia hrabianka siedzi w pozie wyniosłej hrabiny,
świadomej swej społecznej pozycji i wynikłych z niej przywilejów i obowiąz-
ków, w ręku trzyma różę (atrybut kobiecości); u stóp leży kapelusz z modnym
wówczas bogatym zdobieniem i chusta z efektowną frędzlą. Spojrzenie dziew-
czynki jest głębokie i poważne, a tajemniczy uśmiech zbliża sposób ujęcia tema-
tu do Mony Lisy Leonarda da Vinci. W podobny sposób portretuje swoje dzieci

42 Obraz zatytułowany Dola sieroca powstał w 1870 r., jest jednak mało prawdopodobne, by Prus
przed przystąpieniem do pisania Sierocej doli znał to płótno i nawiązał do niego. Zbieżność tytułów
jest zapewne całkowicie przypadkowa.
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Jan Matejko (Dzieci artysty; płótno mniej znane, przechowywane w lwowskiej
Galerii Obrazów).

Na ten zespół wizualizacji nakłada się kolejny: jest to mianowicie sztuka zwią-
zana z tematyką sakralną − od Rembrandta, którego we wcześniej cytowanej no-
weli przywołuje Sienkiewicz (wymieńmy przykładowo Błogosławieństwo Jakuba)
poprzez wielkie europejskie malarstwo religijne (Odpoczynek w drodze do Egiptu
Antona van Dycka) i portrety Madonn z Dzieciątkiem (nawet ich dziewiętna-
stowieczni twórcy podążają tropem malarzy wczesnego renesansu, np. Juliusa
Schnorra von Carolsfelda Maria z Dzieciątkiem, 1820). To jeszcze nie wszystko;
wiek XIX wraz z rozkwitem ludowej dewocji przynosi upowszechnienie tzw.
świętych obrazków, często przedstawiających już to małego Jezusa w otoczeniu
dzieci, już to anioły o dziecięcych twarzach43; podobne motywy powracają
w malarstwie ludowym, wypełniającym wiejskie kościoły i kaplice44.

Do tego kręgu ikonograficznego nawiązuje wielu pisarzy, np. u Dygasińskiego
znajdziemy następujące zdanie: „Wyraz oczu i twarzy [chłopca] przypominał
[...] aniołków na dawnych obrazach”45. W przywołanym wcześniej ustępie baśni
Konopnickiej jasnowłosi chłopcy („przytulili się do siebie i ramionkami nawza-
jem objęli”46) przywodzą na myśl barokowe putta, które pisarka musiała widzieć
w dziesiątkach kościołów rozrzuconych po Polsce, zetknęła się z nimi także
w trakcie swojej dwukrotnej wyprawy do Włoch (obie te wyprawy, które przy-
padły na lata 1882 i 1890, poprzedzają powstanie baśni). Dodać do tego należy
popularny we włoskim malarstwie sakralnym motyw cherubinów.

Ta sama maniera prezentacji dziecka pojawia się w Guciu zaczarowanym. Urba-
nowska wprost odnosi wygląd swojego bohatera do sfery ikonografii „anielskiej”:

Jego [Gucia] wielkie błękitne oczy pełne były blasku i życia; włosy jasne, ze złocistym
połyskiem, w gęstych zwojach spadały mu na ramiona, a delikatna, przezroczystej
białości twarzyczka przypominała twarze aniołków z obrazów sławnych malarzy47.

Trudno byłoby doszukać się w tym wyglądzie cech chłopięcych − długie wło-
sy, delikatna cera, „przezroczysta białość” twarzy wydają się cechami bardziej
dziewczęcymi. Zresztą Gucia „gniewało to, gdy starsi [...] mówili, że wygląda jak

43 B. Beier [i in.], Kronika chrześcijaństwa, op. cit., s. 347.
44 Nie bez znaczenia jest fakt, że zdobnictwo polskich kościołów prowincjonalnych najczęściej

nawiązuje do stylistyki baroku, stąd dzieci − analogicznie do putt − są pyzate, uśmiechnięte,
z utrefionymi lokami. Por. na ten temat m.in. M. Janocha, Komunia święta w polskiej ikonografii,
Warszawa 1999; B. Dąb-Kalinowska, Ziemia, piekło, raj: jak czytać obrazy religijne, Warszawa
1994; Sztuka sakralna w Polsce, red. A. Krauze, Warszawa 1958.

45 A. Dygasiński, Miecio i Franuś, op. cit., s. 215.
46 M. Konopnicka, O krasnoludkach i o sierotce Marysi, op. cit., s. 82.
47 Z. Urbanowska, Gucio zaczarowany, przedmowa Cz. Miłosz, Wrocław 1989, s. 14.
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panienka”48. Chłopiec „miał ósmy rok”, stanowił więc doskonały model cherubi-
na: oczy, włosy, jasna cera, pełna twarz o pucołowatych policzkach... skojarzenie
z puttami i aniołami niemal automatyczne.

Tak więc portret dziecka sięga korzeniami dwóch sfer ikonograficznych:
sakralnej i świeckiej. Dziewczynka przedstawiona przez Orzeszkową w przywo-
łanym wyżej ustępie Echa łączy te dwie tradycje: idzie − niczym święta dziewica
lub antyczna boginka − boso, drogą wśród dojrzewających zbóż; początek lata,
świeci słońce, dziecko ubrane jest jednak w grubą koszulę, co dodatkowo potęguje
zdziwienie i zaskoczenie narratora.

Ten sposób przedstawiania dziecka pojawia się nawet w tekstach wspomnie-
niowych. Przykład z Leonarda Sowińskiego:

Obok mnie siedział śliczny, ciemnowłosy, może dziesięcioletni chłopak, do którego
od pierwszego spojrzenia poczułem popęd serdeczny. Blada twarzyczka o delikatnych,
prawie panieńskich rysach, czarne oczy, karminowe usta, myślące czoło − wszystko
to nadawało mu wdzięk nieporównany49.

Anielska ikona w wizerunku dziecka pojawia się, oczywiście, nie tylko w pol-
skiej literaturze. Dwa przykłady. Pierwszy z Emila Zoli:

Bal był w pełni. [...] Przy słodkich minkach, zaróżowionych buziach i niebieskich
oczkach kostiumy także nabierały dziecięcej świeżości. Wyglądało to jak baśniowa
maskarada amorków na zaręczynach jakiegoś księcia Czaru50.

Drugi z Oskara Wilde’a:

Koloru różowoperłowego był też jej [infantki] ogromny gazowy wachlarz, a we wło-
sach, co niby aureola z matowego złota okalały jej bladą twarzyczkę, nosiła cudną białą
różę51.

Zarysowany portret skonwencjonalizował się i na dobre zadomowił w polskiej
kulturze − jeszcze na przełomie kolejnych stuleci (XX i XXI) powraca kontu-
rowo przywołany ten sam motyw pięknego dziecięcia o jasnych włosach i nie-
bieskich oczach, wydobyty ze zbiorowej pamięci i zbiorowych wyobrażeń: Leszek
Długosz pisząc o szczerości nazwie ją „ozdobą dzieciństwa”.

48 Ibidem.
49 L. Sowiński, Wspomnienia szkolne i uniwersyteckie, oprac. R. Taborski, Warszawa 1961, s. 42.
50 E. Zola, Kartka miłości, przekł. K. Witwicka i L. Radzikowski, Warszawa 1975, s. 115.
51 O. Wilde, Urodziny infantki. Wyd. cyt.: O. Wilde, Szczęśliwy książę i inne opowiadania,

przekł. M. Feldmanowej, Warszawa 1922, s. 97-98.
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Do twarzy jej z tym niezmąconym wejrzeniem
Chabrowych zwłaszcza oczu52

Nie zawsze poddawał się tym tendencjom Adam Asnyk, który, wracając do
szkolnych lat, z ironią zaprawioną drwiną i sarkazmem opisuje klasowego kolegę
(według sugestii Marii Szypowskiej53 jest nim Adam Prot) przezywanego z racji
wyglądu „Don Kiszotem”. Niedokończony wiersz odwołuje się z jednej strony
do literackiej tradycji portretowania różnego rodzaju dziwacznych i oryginal-
nych postaci, z drugiej − do typowego literackiego (pozytywistycznego) portretu
chłopca. Konwencja, w jakiej pisze Asnyk, należy w epoce do wyjątków, ale nie
jest to ujęcie jedyne54.

Nie chciałbym zrażać piękne czytelniczki,
Lecz nos miał wielki i wpadłe policzki,
Lutej i długiej twarzy, ostrej brody,
Niebieskich oczu szklanych, bez wyrazu,
Włosów niepewnej barwy, żółtej cery,
W ruchach bez śladu wdzięku i swobody −
Musiał każdego uderzać od razu
Zupełnym brakiem estetycznej sfery55.

Literackie opisy ukazujące dziecko, na którym bieda wycisnęła swe piętno,
należą − mimo współczesnych obiegowych przeświadczeń na ten temat, zgodnie
jednak z utrwaloną tradycją ikonograficzną − do rzadkości i już choćby z tego

52 L. Długosz, Szczerość. Wyd. cyt.: L. Długosz, Dusza na ramieniu (wiersze i piosenki), Kraków
2003, s. 163.

53 M. Szypowska, Asnyk znany i nieznany, Warszawa 1971, s. 54.
54 Inny przykład humorystycznego ujęcia dzieciństwa przynosi wiersz Faleńskiego Nad kołyską:

pochylona nad kolebką matka zamiast śpiewać dziecku kołysankę, zaklina je, by usnęło, w przeciw-
nym bowiem razie za karę zacznie mu czytać wiersze, „co Siedmiu Braci uśpiły”, pióra... samego
Faleńskiego! Faleński kpi w tym wierszu z samego siebie i własnej twórczości (nader rzadki w epoce
przykład ironii ariostycznej), ale także z rozpowszechnionych w XIX w. metod wychowawczych
polegających na straszeniu dzieci. „Kobiety wiejskie − pisze Gustowicz − chcąc zmusić dzieci do
odmawiania pacierzy, straszą je dziadem z torbą, Cyganami, czarownicą, kominiarzem, sową. Jeśli
dziecko nie słucha matki, odchodzi anioł stróż, a przychodzi kusy panek przez kasztanek (diabeł).
Najbardziej boją się dzieci Gniotka. Jest to mały, gruby chłopiec, z wielkim brzuchem, ma czerwoną
czapeczkę i wiele pieniędzy. Dusi on we śnie śpiących, że spać nie mogą, ale najpierw wyjmuje
ze swego brzucha kiszki, bo by tego, co dusi, zgniótł ciężarem” (B. Gustowicz, Gniotek. „Lud”
R. XVII, s. 358. Cyt. za: J. Cieślikowski, Wielka zabawa. Folklor dziecięcy, wyobraźnia dziecka,
wiersze dla dzieci, Wrocław 1967, s. 99). W taką więc rolę wchodzi poeta: straszącego Gniotka,
anty-anioła, więc... diabła?

55 A. Asnyk, [W szkołach go wszyscy zwali Don Kiszotem...]. Cyt. za: M. Szypowska, Asnyk
znany i nieznany, op. cit., s. 55; podkreślenie moje − GL.
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powodu zwracają uwagę, zyskują na sugestywności, kontrastują ze skonwencjo-
nalizowanym, ckliwym portretem pięknego dziecka o słodkiej twarzy, złotych
włosach i turkusowych oczach. Obrazy te z racji charakteru opozycyjnego wo-
bec utartych wzorów zyskują szczególne nacechowanie: wzmacniają wymowę
utworu jako skierowanego do hipotetycznego adresata apelu o zainteresowanie
losem dziecka, jego sytuacją materialną, zagrożeniami moralnymi, brakiem per-
spektyw podstawowej nawet edukacji czy choćby zwykłego ludzkiego dojrzewa-
nia. W „obrazku” Konopnickiej Przed sądem drobny chłopiec ma konsekwent-
nie „oczy jasne”, ale załzawione, a w jego sylwetce widać typowe oznaki głębo-
kiej nędzy, wręcz podcinającej możliwość egzystencji (zapadła pierś, wychudłe
ręce). Podobnie w Placówce Prusa: uboga Zośka, co „idzie za służbą, [...] ma
na ręku dziecko, bledsze od kości, ze zsiniałymi ustami; spod płachty wysuwała
się jego ręka cienka jak patyk”56. Wychudzone dziecko jest znakiem ubóstwa,
a wyeksponowane w obu utworach szczegóły znamionujące nędzę sygnalizują
opozycyjny charakter obrazu wobec typowego dla ikonografii i literatury wize-
runku postaci.

Portret dziecka jest więc znakiem społecznej sytuacji rodziny. Dzieci zadba-
ne, ubrane z niekiedy nadmierną nawet starannością, dostatnio wyposażone są
zwiastunami zamożności; i przeciwnie: zaniedbane, brudne, odziane w łachmany
odsłaniają biedę, niekiedy wręcz patologiczną. Sygnały te są znacznie bardziej
miarodajne i sugestywne niż w przypadku bohaterów dorosłych. O ile staranny
i bogaty strój dziecka stanowi odniesienie do lalki, o tyle krańcowe ubóstwo
stroju umieszcza dziecko w obszarze usytuowanym kontrapunktowo − mianowi-
cie starca-żebraka, bezdomnego włóczęgi, do którego dziecko zaczyna się upo-
dabniać. Różnice między tymi dwoma postaciami wynikają jedynie z fizjologii
(odruchy właściwe wiekowi starczemu, drżenie rąk lub brody, bielmo okrywa-
jące oczy, spowolnienie reakcji) i zmiany wyglądu twarzy (zmarszczki, siwe
włosy). Zbieżności są oczywiste − dotyczą szczególnie ubioru (łachmanów)
okrywających zziębnięte, zagłodzone ciało. Jeszcze jeden przykład z nowelistyki
Konopnickiej − w ustępie pierwszym (retrospekcyjnym) narratorka, stara kobieta,
powraca wspomnieniami do dzieciństwa, w drugim (współczesnym) przywołuje
postać swojego brata-włóczęgi.

Bez koszuli mnie, moja pani, [rodzice] odumarli, ino mnie w szmatki starej płachetki
owiązywali i takech chodziła. Jak ten robak biedą żyje, tak my biedą żyli.

To mu się ino czeło w bruzdy szło, jakby po nim broną przejechał, a te wargi to mu tak
latały, jak w zimie. Nie było ta i na nim wielkich rozkoszy. Koszulisko porwane,
nożyska bose, kożuszątka nie uznał, z bużniczka łachman tylko, że go to ta bieda

56 B. Prus, Placówka, oprac. T. Żabski, BN I 251, Wrocław 1987, s. 89.
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na porówni z nimi gryzła... Tom nieraz, moja pani, widziała, jak mu z tych oczu łzy
ciekły. Ślozy takie, że to jak ten krupny grad... Ino się trząsł cały...57

Obraz dziecięcej nędzy oparty jest więc na zaprzeczeniu utrwalonego w kul-
turze barokowo-sentymentalnego wizerunku, związaniu i utożsamieniu przeciw-
nych biegunów życia. Dziecko staje się starcem. Obie postaci łączy to samo spo-
łeczne upośledzenie, ta sama bezradność wobec zmiennych okoliczności losu,
biegu zdarzeń i doświadczanej nieustannie krzywdy. Dziecko i ubogi starzec
(dziad proszalny, włóczęga, bezdomna kobieta) zdani są na łaskę i niełaskę
innych, pozbawieni jakichkolwiek majętności: całe ich bogactwo stanowi nędz-
ny przyodziewek. Nie mogą podołać pracy, zarobić na najnędzniejszą choćby
strawę, stają się więc ciężarem dla rodziny. Trudno się dziwić, że przez prozę
pozytywistyczną przewijają się zarówno wędrujący starcy włóczący się od cha-
łupy do chałupy, od gospodarstwa do gospodarstwa, jak i bezdomne włóczące się
sieroty58.

Warto odnotować, że i w tym obszarze proza pozytywistyczna odwołuje się do
przedstawień ikonograficznych, są to mianowicie rysunki i ryciny Rembrandta
i Boscha, a także szkice i obrazy innych autorów szesnasto- i siedemnastowiecz-
nych przedstawiające żebraków z dziećmi59 (m.in. słynny Włóczęga z chłopcem).
Widać i tu, i w malarstwie figuralnym późniejszych wieków silnie eksponowaną
tożsamość wyglądu postaci, ich ubioru, gestów, wyposażenia, co w pewnym stop-
niu wiąże się z nieukształtowanym jeszcze w sztukach plastycznych sposobem
oddawania specyfiki postaci dziecięcych60.

Rzadkie są obrazy, w których dziecko traci swój naturalny wdzięk. Sama
zmiana wyglądu nabiera wówczas dramatyzmu, a to oczywiście za sprawą kon-
trastu z obiegowymi wyobrażeniami o dziecku-aniołku. W Dobrej pani Orzesz-
kowej Hela „szpetnieje”, co z kolei wywołuje niechęć jej opiekunki. Motyw
„szpetnienia” dziewczyny, związany z wkraczaniem w okres adolescencji, podej-

57 M. Konopnicka, U źródła. Wyd. cyt.: M. Konopnicka, Pisma zebrane, red. A. Brodzka. Nowele
t. II: Moi znajomi i inne opowiadania, Warszawa 1974, s. 219, 220.

58 Wariantami tego motywu są opowieści o dziecku-podrzutku, np. M. Konopnicka, Moja cio-
teczka.

59 Por. B. Geremek, Świat „opery żebraczej”. Obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach euro-
pejskich XV-XVII wieku, Warszawa 1989.

60 Widać to również przy przeglądaniu dawnych ksiąg. Urokliwy drzeworyt z 1521 r. z księgi
Justusa Decjusza De Sigismundi regis temporibus (Kraków 1521, H. Wietor, egzemplarz prze-
chowywany w Bibliotece Jagiellońskiej) przedstawia kilkuletniego przyszłego władcę w sposób
właściwy portretowaniu monarchów − dowodzą tego: atrybuty, ułożenie rąk i twarzy analogiczne
jak w drzeworycie z księgi u tegoż Wietora drukowanej, gdzie Zygmunt Stary jest dojrzałym władcą
(Portret Zygmunta I Starego. Statua..., Kraków 1524, H. Wietor; egzemplarz przechowywany
w Muzeum Narodowym w Krakowie). Por. na ten temat E. Chojecka, Ilustracja w polskiej książce
drukowanej XVI i XVII w., Warszawa 1980, s. 19.
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mie − zmierzając tropem Orzeszkowej − Gabriela Zapolska w Sezonowej miłości
i Córce Tuśki. Z kolei w A...B...C... i w noweli Sienkiewicza Z pamiętnika
korepetytora pojawiają się dzieci z twarzami starców; starość młodocianej fizjo-
nomii zyskuje szczególne nacechowanie emocjonalne. Dzieci psychicznie stare
tu jeszcze nie występują, pojawią się na przełomie wieków za sprawą nowych
inspiracji ikonograficznych.

* * *

Romantyczno-pozytywistyczny portret dziecka o jasnych oczach, aniołka-putta-
-amorka, z rozlicznymi modyfikacjami i uzupełnieniami, przetrwał do schyłku
XX wieku w różnych postaciach. Dowód to oczywisty trwałości wpływów ma-
larskich, a może i ważniejszej sprawy: istnienia w świadomości społecznej ugrun-
towanego wzorca dzieciństwa, który to wzorzec malarstwo Bouchera, Kotsisa
czy Kostrzewskiego umocniło, utrwalając to, co w sferze przeświadczeń spo-
łecznych było w jakimś sensie oczywistością.

Przykład z początku XX wieku − Bronisława Ostrowska:

Pamiętam cichą głowę o włosach jak len
I blade chabry oczu zza rzęs − źdźbeł słomy,
I tych palców śnieżystych drobny splot ruchomy,
I ten głos oddalony i śpiewny − jak sen.

B. Ostrowska, Dziecięctwo61

Tego typu ujęcia nie należą do rzadkości ani w poezji (zwłaszcza w wierszach
wspomnieniowych, np. u Aleksandra Szczęsnego), ani w prozie (np. Wspomnie-
nia z lat dziecinnych Reymonta). Obecne są stale w literaturze kierowanej do
młodych czytelników, np. w wydanym u progu niepodległości Bohaterskim misiu
Ostrowskiej Komendant podszedł do małej, ocalonej przez legionistów, osiero-
conej Zosi, „zatrzymał się i długą chwilę głaskał jej jasną główkę”62. Częściej
jednak mamy do czynienia z sytuacją, w której nowe, modernistyczne prądy od-
znaczają swój wpływ i przewartościowują zastane schematy, np. poprzez nasy-
cenie portretów dziecka symboliką wywiedzioną z kręgu odniesień arkadyjskich,
a więc odsyłających do spetryfikowanego pola skojarzeń (życie, szczęście, bez-
grzeszność, radość, pełnia), rzadziej kontrastującego z obszarem usytuowanym
antytetycznie (śmierć, grzech, nicość, pustka). Na tym kontraście między Arka-
dią i jej wizerunkiem zanegowanym opiera się poetyckie obrazowanie wiersza
Maryli Wolskiej Zaduszki, o tyle charakterystycznego, że związanego ze wspo-
mnieniami lat dziecięcych:

61 B. Ostrowska, Biała godzina, wybór i wstęp S. Lichański, Warszawa 1978, s. 64.
62 B. Ostrowska, Bohaterski miś, czyli przygody pluszowego niedźwiadka na wojnie. Dla dzieci

od lat 10 do 100, Warszawa 1919, s. 66.
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Co roku, między groby nieciekawe, bo obce,
Dróżką tą samą, w Zaduszki,
Szłam z Tatkiem i Mamą,
Malutka, z wiankami,
Za nami obie staruszki.

Postaci zmarłych wspomina poetka, przywołując zapamiętane z rodzinnego
domu portrety przodków, ujęte − zgodnie ze zwyczajem − powściągliwie, w czer-
ni, bez ozdób: „dwa czarne w ramkach profile”, „czarny ten pan...”. Inaczej
z portretami zmarłych dzieci:

Ci, co pomarli maleńcy,
Braciszek Bolcio i siostrzyczka Joczka,
Co mieli duże niebieskie oczka
I jasne włoski...63

Nawet wspomnienia o tych, co odeszli, są zróżnicowane: zmarłe dzieci tra-
dycyjnie w roli aniołków wywiedzionych z wiejskich kościołów i ikonografii
XVIII wieku, zmarli dorośli pokryci czernią smutku; jakby ten smutek śmierci
nie obejmował dzieci, a może przeciwnie: jakby radość dziecięctwa (dopowiedz-
my: metrykalnego i biblijnego zarazem) rozpromieniała mroki przemijania. Kto
umarł za młodu, nie jest poddany czerni, przemienia ją samym swoim dziecię-
cym jestestwem. Wyobrażenie o zmarłym dziecku uwarunkowane jest kulturowo:
naturalny punkt odniesienia to nie czerń śmierci (żałoby, przemijania, nicości,
smutku), lecz jasność anioła, który najwyraźniej znalazł należne sobie miejsce
pośród zbawionych.

Trudno się dziwić, że dziecięca anielskość zaczęła zataczać coraz szersze
kręgi. Jasny kolor włosów już wcześniej zyskał pozytywne konotacje, ewokował
skojarzenia z niewinnością, podobnie „oczy jasne, dziecięce”, w których odbija
się błękit nieba (Mniszki Zawistowskiej). Per analogiam w erotyce modernis-
tycznej: niewinność, młodość, pełnia, płodność − wszystko to sygnalizują jasne
włosy młodopolskich kochanek i kochanków (np. Święto słońca Maryli Wolskiej,
gdzie kochanek-bóg o jasnych włosach jest dzieckiem − pięknym i niewinnym;
analogiczne ujęcia przynosi poezja cytowanej już Bronisławy Ostrowskiej).
Modernizm nasycił białość dziecięcych włosów i szafir oczu sensami symbo-
licznymi, wciąż jednak konsekwentnie pokrewnymi ikonosferze i aksjologii aniel-
skiej, więc na wskroś chrześcijańskiej. Przykładem Muszla Tetmajera: powrót
wspomnieniami do odległej przeszłości, wywołany szumem morskiej konchy,
jest jednocześnie podróżą ekspiacyjną; oznaki tego oczyszczenia niesie dzieciń-
stwo opromieniające rzeczywistość.

63 M. Wolska, Zaduszki. Wyd. cyt.: Poetki przełomu XIX i XX wieku, oprac. i red. J. Zacharska
i in., Białystok 2000, s. 229-230.
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Tym wszystkim wyobraźni kochankom dziecinnej
dawałem duże, jasno-szafirowe oczy,
białe ciało o linii falistej i płynnej,
blond włosy i głos pełen melodii uroczej64.

Tak jest i w prozie − u Reymonta w niewielkim opowiadaniu W pruskiej szkole
mała dziewczynka urasta do rangi świętej męczennicy polskości; i znowu znakiem
psychicznego wyposażenia dziecka, sfery aksjologii, porządku wartości, którym
służy, jest − jak w grimmowskiej i perraultowskiej Śnieżce, jak na obrazach
Bouchera i Velázqueza, jak w prozie Orzeszkowej i Sienkiewicza − niewinność
spojrzenia, jasność uderzająca w całej postawie, piękno:

Dziewczynka miała osiem lat, różową buzię, niebieskie oczki, lniane warkoczyki zaple-
cione nad czołem i wielką, trwożną powagę w twarzyczce.

Maltretujący ją bezlitośnie niemiecki nauczyciel został sportretowany w krańcowo
odmienny sposób:

Był ogromny, ruda broda niby płomieniem obrastała mu tłuste, piegowate policzki,
okrągłe, jastrzębie oczy w czerwonych obwódkach zamigotały krwawo po zmartwiałych
twarzach...65.

Nauczyciel − oprawca i kat − nabiera znamion żądnego krwi drapieżnego ptaka
wypatrującego ofiary, siejącego przerażenie, apokaliptycznej dzikiej bestii; ofiara
jest oczywiście czysta i niewinna, bezgrzeszna, zyskuje zresztą wyraźnie chrześ-
cijańskie znamiona (dziewczynka dobrowolnie poddaje się biczowaniu, ponosi
męczeńską ofiarę, wchodzi więc w rolę Chrystusa). Istotnym elementem narra-
cyjnej strategii ikonograficznej jest nasycenie opisu dziewczynki odniesieniami do
sfery dziecięcego piękna, która lokuje się w podobieństwie dziecka do kościół-
kowych naiwnych aniołków rzeźbionych i malowanych niewprawną ręką ludo-
wego artysty („różowa buzia”, „lniane warkoczyki”)66.

64 K. Tetmajer, Muszla. Wyd. cyt.: K. Tetmajer, Poezje wybrane, oprac. J. Krzyżanowski,
BN I 123, Wrocław 1968, s. 65.

65 W.S. Reymont, W pruskiej szkole. Wyd. cyt.: W.S. Reymont, Marzyciel. Szkic powieściowy,
Warszawa 1910.

66 Zagadnieniem wymagającym analizy jest występowanie tego typu portretów dziecięcych
w światowej literaturze kierowanej do młodych czytelników. Bardzo liczne takie portrety znaleźć
można z oczywistych względów przede wszystkim w literaturze skandynawskiej (m.in. silnie ekspo-
nowane są w Ronji, córce zbójnika Astrid Lindgren, incydentalnie pojawiają się u Josteina Gaardera,
m.in. w Dziewczynie z pomarańczami), ale także angielskiej (Kipling), włoskiej (Collodi, Manzi),
amerykańskiej (Baum).
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Bywa jednak, że nowe, symboliczne znaczenia tekstów wchodzą w dyskurs
z obrazami zakotwiczonymi w tradycji literackiej i ikonograficznej, stają się for-
mą dialogu, budują napięcia między ujęciami tradycyjnymi i modernistyczną ich
interpretacją. W Bajce Licińskiego dziecko ma − wzorem epoki poprzedniej
− złote włosy utrefione w loki, ale, zgodnie już z nowymi tendencjami, nasycone
jest wyzwalającymi niepokój treściami symbolicznymi, do których odsyła poetyc-
ki nastrój i silna psychizacja obrazu przyrody67. Podobne komplikacje występują
u Micińskiego:

− Jezus w izbie półciemnej − w błękitnych pierścieniach, które wirowały dokoła Niego,
a dzieci w koszulach przepasanych krajką, z oczyma jak tafelki lodu, z włosiętami złoty-
mi jak len, kupiły się Mu do kolan − twarze z odziedziczoną zwierzęcością przeanielały
się, w brudnych szybkach oczu lśniły niezmierności pogodnych, sierpniowych żarz68.

Dziecko niebieskookie zostaje wyparte przez dziecko z malującą się na twarzy
żądzą, błękit spojrzenia staje się lodowaty, konsekwentnie jednak włosy zacho-
wują kolor lnu. Podobnie w Kasztanach Miłaszewskiego − dziecięca „czupryna
lniana” zyskuje nowy odcień znaczeniowy: nosi mianowicie znamiona „starczej
wyblakłości”, a to z kolei wskazuje na pokrewieństwo z ujęciami Wojtkiewicza.

Wraz z upływem czasu dziecko o płowych włosach i niebieskich oczach stop-
niowo znika z przedstawień literackich, zmienia się też jego portret ikonogra-
ficzny. W poezji XX wieku jasnowłose pacholę pojawia się w charakterystycz-
nym kontekście: chodzi mianowicie o symboliczne (raczej może już alegoryczne)
przywołanie dziecięcej niewinności, kontrastowanej z szarością lub wręcz czer-
nią świata. Zbudowany w ten sposób kontrast wywołuje napięcia między „ja”
postrzeganym w przeszłości i „ja” współczesnym, dotkniętym różnymi formami
grzechu i deprawacji, unicestwianym przez Historię. Na takiej właśnie opozycji
budowane są znaczenia Elegii o [chłopcu polskim] Baczyńskiego, ale to przecież
nie jedyny, choć najbardziej znany i poniekąd spektakularny przykład.

Grzmiał wiatr, a posągi miały twarze obcych,
coraz więcej ich było: cezarów, poetów, burłaków,
gdy nagle przemienione w płowowłosych chłopców
szły przez noc zamyślonych ptaków.

K.K. Baczyński, Harmonia Beethovena69

67 L.S. Liciński, Bajka [w:] tegoż, Halucynacje. Z pamiętnika włóczęgi, Kraków 1978, s. 8.
68 T. Miciński, Niedokonany. Wyd. cyt.: T. Miciński, Poematy prozą, oprac. W. Gutowski,

Kraków 1985, s. 127.
69 K.K. Baczyński, Utwory zebrane, oprac. A. Kmita-Piorunowa i K. Wyka, wstęp K. Wyka,

Kraków 1979, t. I, s. 171.
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Przywołany ustęp odnosi się do stałego zespołu motywów. „Płowowłosi chłopcy”
ewokują nastrój pogody, tu zresztą rozumiany dosłownie: wiersz przedstawia
przestrzeń nieba, na którym malują się niepokojące znaki czasu, jest wśród nich
i znak pogody, sygnał ładu, harmonii i piękna. Podobnie w Kołysance, gdzie
kreśli poeta „mroczną sielankę”: niepokój istnienia nicuje wszelkie przejawy
bytu − świat, pozornie łagodny, przeszyty jest dreszczem paraliżującej trwogi.
I znowu znakiem łagodności i sielankowego nastroju (tu pozornie sielankowego)
są dziecięce włosy:

Pogasły płowe ogniska, włosy pastuszków płowe −
Odniosły widny krajobraz wodniste oczy krowy.
Wiedzie się echo odcięte od ust
do spopielałych polan zmierzchu,
rozcina ziemię, więdnącą, niebiesko
astrologicznych komet nóż.

K.K. Baczyński, Kołysanka70

Płowość włosów ma swój odpowiednik w sferze wartości pozytywnych; są
nimi: ogień i spokój zmierzchu.

Jasne włosy, podobnie jak niebieskie oczy odsyłają do sielankowego paradyg-
matu raju. Nie przez przypadek w wierszu Krzysztofa Karaska właśnie brak
koloru oczu ewokuje niepokój: jest schyłek lata 1939 r., „w chłodny błękit nieba
[...] wyruszyły już pierwsze jaskółki września”, pełnię i beztroskę słonecznego
południa zakłóca jeden element − oczy − groźnie i tragicznie nijakie. Pozornie
sprawa oczywista: rzeczywistość ujęta jest jak na czarno-białej fotografii, ale
mimo to barwę nieba nazywa poeta „chłodnym błękitem”, a owal twarzy −
„słonecznym”:

Zdjęcie jest ostre, nie dostrzegam jednak
moich oczu, widzę tylko
słoneczny owal twarzy. Jest sercem dzwonu sobotniej niedzieli,
unoszony przez wyblakłe widma przyszłych nocy.

K. Karasek, Obrazy i pamięć (1939)71

Wiek XX wyrugował szczęśliwego niebieskookiego cherubina z obszaru sztuki
wysokiej, jeśli mógł wciąż żyć, to przede wszystkim na jej bezkresnych margine-
sach, zwłaszcza w sztuce użytkowej (reklama, grafika książkowa) i religijnej (święte
obrazki, pamiątki pierwszej komunii). Małego J., bohatera Domu, snu i gier dzie-
cięcych Kornhausera, narrator nazywa „błękitnookim Ślązakiem”, ale chłopiec

70 Ibidem, s. 455.
71 K. Karasek, Musi umrzeć co ma żyć w pieśni, Wrocław 2000, s. 17.
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wiedzie swój żywot na antypodach wysp szczęśliwych: nie jest już wybrańcem
Losu, nie budzi litości czy współczucia czytelnika, nie wywołuje jego tęsknot
za minionym dzieciństwem. Okazało się, że nie ma za czym tęsknić: dzieciństwo
nie jest już utraconym rajem, a dziecko − bezgrzesznym aniołem.

Anioł powrócił do swej zasadniczej postaci stróża chroniącego dzieci przed
niebezpieczeństwami, przeprowadza więc − jak w obrazach przywoływanych
zgodnie przez Kiša i Kornhausera − bezpiecznie swych podopiecznych przez
most nad niespokojnymi, spienionymi wodami życia. Wyprowadzony niegdyś
z wiejskich kościółków i świętych obrazów, teraz staje nad dziecięcym łóżkiem,
nieco obcy, bo z innego, transcendentalnego pochodzący świata. Dziecięco-aniel-
ska jedność ulegała rozbiciu, gdy dziecko znalazło miejsce w samym centrum
zła, pośród pokus, żądz, ukrytych ciemnych pragnień; ale też w samym centrum
bólu egzystencjalnego, zmuszone do dźwigania „kęsu istnienia”, jak powiedziałby
Leśmian, dźwigania ciężaru nałożonego przez życie, ciężaru ponad jego maluczką
miarę. Jeszcze niedawno, jeszcze u Baczyńskiego dziecko-anioł unosiło się nad
przyziemnością świata; u schyłku XX wieku dziecko-człowiek tkwi głęboko
w gorzkiej materii bytu.
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Centralne miejsce Portretu matki z dziećmi na tarasie holenderskiego malarza
i rysownika Jana Weenixa (1692) zajmuje kobieta przygarniająca paroletniego
chłopca. W prawej dolej części płótna mała córka bawi się lalką, przytula ją do
siebie gestem analogicznym do tego, jakim matka tuli młodszego syna. Między
postaciami stoi jeszcze jedna dziewczynka: na smyczy trzyma domowego pieska,
a uniesiony niewielkich rozmiarów biczyk wskazuje na stosowane wówczas
metody wychowania1. Relacja między matką i najmłodszym, kilkuletnim synem
ma analogię w stosunku córki do lalki. Wymowa obrazu jest oczywista: jak
matka potrafi wychować własne dzieci, ukształtować ich maniery, tak malutkie
jeszcze córki będą zdolne do podjęcia tej samej roli wobec własnych dzieci.
Miłość i wychowanie splatają się w nierozerwalną całość. Matka wylewa swoją
miłość na dziecko, dziecko − na lalkę. To uwielbienie dla lalki jest tym bardziej
widoczne, tym bardziej narzuca się widzowi, że dziewczynka stojąca pośrodku
nie żywi żadnych ciepłych uczuć w stosunku do dobrze ułożonego, spokojnego
pieska.

Philippe Ariès przywołuje słowa Barbiera z roku 1747:

W Paryżu wymyślono zabaweczki, które nazywają pajacykami… Przedstawiają one
Arlekina i Scaramouche’a [z komedii włoskiej] albo piekarczyka [zawody], albo
pasterzy i pasterki [gust do przebierania się na ludowo]. Cały Paryż zabawia się tymi
bagatelkami i gdziekolwiek by się ruszyć, pajacyki wiszą nad kominkiem. Daje się je
w prezencie kobietom i pannom, a taką robią furorę, że na początku roku było ich pełno
we wszystkich sklepach [na prezenty noworoczne]. Księżna de Chartres za marionetkę
malowaną przez Bouchera zapłaciła 1500 funtów2.

Lalki są częścią ludzkiej kultury od znacznie dawniejszych czasów. „Jesteś-
my zachwyceni − pisał Ernst Ludwig Rochholz, niemiecki zbieracz folkloru

1 W malarstwie holenderskim, do którego zbliża się autor dzieła, ułożone dziewczynki i chłopcy,
a także strofowane psy były − dowodzi Monika Jadzińska − „odniesieniami do panującego w XVII w.
w Holandii systemu wychowawczego, wywodzącego się ze starożytnej teorii Plutarcha. Zakładał
on konieczność ćwiczenia i dyscypliny jako niezbędnych w sztuce kształtowania ludzkiej natury.
Symbolami właściwego wychowania dzieci w obrazach holenderskich tego czasu były dobrze uło-
żone psy («służące» pieski pokojowe lub psy myśliwskie), tresowane papugi oraz wypielęgnowane
(przystrzyżone bądź rozpięte na drabinkach), starannie hodowane rośliny” (M. Jadzińska, [nota do
poz. 2 w:] Dziecko w malarstwie..., op. cit., s. 66).

2 Ph. Ariès, Historia dzieciństwa, op. cit., 1995, s. 76.
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dziecięcego z połowy XIX w., jeden z pionierów tego typu poszukiwań kultu-
rowych − że już w świecie starożytnych [greckich i rzymskich] marmurowych
posągów znalazło się miejsce dla lalki i jej łóżeczka”3. Na paryskich straga-
nach pod Pałacem Sprawiedliwości sprzedawano lalki już w połowie XV w.4;
w w. XVI rozwinęły się w tym mieście warsztaty krawieckie, w których szyto
stroje dla lalek. „Należy jednak pamiętać − pisze Mary F. Rogers − że poprzed-
niczki Barbie nie przedstawiały dzieci ani nastolatek (te kategorie społeczne
jeszcze się nie pojawiły), lecz dorosłe kobiety. Aż do XIX wieku lalki były
wyobrażeniami kobiet, przeważnie kobiet z klas wyższych, ucieleśniających dobro-
byt, modę i rozrywkę. Lalki w formie niemowląt pojawiły się po raz pierwszy
w 1855 r. na Wystawie Światowej w Paryżu”5.

Pajacyki i lalki stanowiły początkowo przedmiot pożądania dorosłych głównie
z wyższych sfer, nie tylko panien na wydaniu, także kobiet zamężnych i sta-
tecznych. W XIX w. okazały się przydatne przy prezentowaniu nowych kierunków
mody (tak ubioru, jak fryzjerstwa). Zawędrowały do dziecięcego pokoju stosun-
kowo późno, zrazu jako miniatury dorosłych6. Te specjalnie przeznaczane dla
dzieci wykonywano z gorszego tworzywa (na ogół z niskiej jakości gliny) i ubie-
rano bez pedantycznej dbałości7; były więc gorszymi siostrami lalek salonowych.

Ta uporczywa dwuznaczność dziecinnych zabawek wyjaśnia − komentuje Ariès −
dlaczego od XVI do początku XIX wieku ubrana lalka służyła elegantkom jako
manekin, pełniła rolę modelki w modnym stroju i rysunku z żurnala. Księżna
Lotaryngii (w 1571 roku) pragnie zrobić prezent położnicy: Prosi, żeby jej przysłać
pięć, sześć niezbyt dużych, najlepiej ubranych, jakie się da znaleźć, bo chce je posłać
córce Księżnej Pani Bawarskiej, która się właśnie urodziła. Prezent jest przeznaczony
dla matki, ale adresowany do córki!8

Jeśli wierzyć Philippowi Ariès, w rękach dojrzałej kobiety lalka pojawiała się
bardzo często; świadczą o tym zresztą zbiory muzeów gromadzących zabawki

3 Cyt. za: J. Cieślikowski, Wielka zabawa, op. cit., s. 80.
4 Por. G. White, European and American Dolls and Their Marks and Patents, London 1966.
5 M.F. Rogers, Barbie jako ikona kultury, przeł. E. Klekot, Warszawa 2003, s. 48.
6 Mary F. Rogers twierdzi, powołując się na dokumenty epoki, że królowa Wiktoria bawiła się

lalkami do 14 roku życia, miała ich ponad 130, „wykonanych na wzór dam dworu, słynnych śpiewa-
czek, tancerek i aktorek tamtych czasów” (M.F. Rogers, Barbie jako ikona kultury, op. cit., s. 48).

7 Mniejsza troska o jakość estetyczną i trwałość lalek dziecięcych wynikała z oczywistego prze-
świadczenia, że dziecko nie jest w stanie uszanować cennego przedmiotu, szybko zniszczy więc lalkę.
Podobnie było z książkami − jeszcze u schyłku XIX wieku do rąk dzieci trafiały książki pod wzglę-
dem edytorskim znacznie mniej starannie przygotowane niż książki dla dorosłych (jakość papieru,
ilustracje itd.); por. J. Dunin, Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX-XX wieku,
Łódź 1982.

8 Ph. Ariès, Historia dzieciństwa, op. cit., s. 76.
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często nietknięte niszczącą ręką dziecka, przeciwnie: zadbane, starannie pielęgno-
wane, przechowywane z pietyzmem i dbałością równą tej, jaką otacza się cenne
bibeloty, niekiedy wręcz biżuterię. Stają się miniaturą człowieka (zwłaszcza
wtedy, gdy ich ubiór obrazuje aktualną modę i społeczną pozycję właściciela),
wzorem, niedosięgłym ideałem − sylwetka lalki to częste uosobienie ideału kobie-
cości9. Wypierają je dopiero dziewiętnastowieczne ryciny eksponujące modę10

− tańsze, łatwiej dostępne, a zwłaszcza bardziej aktualne.
Z tej perspektywy niewiele się w kulturze zmieniło. „Dorosły Francuz wi-

dzi w Dziecku innego siebie, na co nie ma lepszego dowodu niż francuska
zabawka” − twierdzi Roland Barthes11. Refleksje francuskiego semiologa od-
noszą się do faktu, że współczesne dzieci są wprowadzane w świat dorosłych
jako „użytkownicy, a nie twórcy”, bowiem „francuska zabawka jest najczęściej
zabawką naśladowczą”, wprowadza więc dziecko w „świat mitów i technik
współczesnego życia: Wojska, Radia, Poczty, Medycyny (miniaturowe torby
lekarskie, sale operacyjne dla lalek), Szkoły, Fryzjerstwa Artystycznego itd.”.
Barthes twierdzi dalej, że świat dziecięcych zabawek, w tym również świat
lalek, przypominać ma konsekwentnie i we wszystkim świat dorosłych, po-
mniejszony do stosownych rozmiarów. „Są na przykład lalki, które siusiają;
łykają, piją z butelki, moczą pieluszki [...]. Wobec świata przedmiotów, tak
wiernie oddanych i skomplikowanych, dziecko może zostać uformowane wy-
łącznie na właściciela czy użytkownika, nigdy na twórcę”12. Można zaryzy-
kować tezę, że przesunięcie lalki ze świata dorosłego człowieka do dziecię-
cego pokoju było zwieńczeniem długiego procesu utożsamiania dziecka z lalką
i stąd właśnie charakterystyczne dla naszych czasów jego ograniczone możli-
wości tworzenia scen, wyobrażania sytuacji, budowania rzeczywistości: wszyst-
ko − jak w świecie lalek − jest już gotowe, dane, zrobione, zaprogramowane
w szczegółach, wszystko zaprasza do biernego uczestnictwa i grania zaprogramo-
wanych ról. Lalka zrazu odzwierciedlała dorosłego, a potem dziecko, by w koń-
cu sprowadzić owo dziecko do roli lalki. Przemiany te nie dokonały się, oczy-
wiście, w społecznej pustce. Mary F. Rogers w cytowanej już pracy dowodzi,
że Barbie stała się „ikoną kultury”: najpierw odzwierciedliła obszary pożądania
(wygląd, pozycja społeczna, status materialny), następnie narzuciła kulturze
własny wygląd.

9 Mary F. Rogers podaje, że w 1913 r. jedna z niemieckich firm reklamowała lalki o „twarzach
dam” i „dojrzałych kształtach”; analogicznie w XX w. było z lalką Barbie, która ma „wąską talię,
wyraźnie podkreślony biust oraz wygląd jak z żurnala” (M.F. Rogers, Barbie jako ikona kultury,
op. cit., s. 49 i pass.).

10 Ph. Ariès, Historia dzieciństwa, op. cit., s. 77.
11 R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, wstęp K. Kłosiński, Warszawa 2000, s. 84.
12 Ibidem, s. 84-85.
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W naturalny sposób lalka − już jako zabawka związana ze światem dziecka
i dziecięcym pokojem − przeniknęła do literatury i ikonografii. Stała się ikoną
dzieciństwa.

W osiemnastowiecznym malarstwie rodzajowym i portretowym, które wpływa
modelująco na sposób przedstawiania dzieciństwa przez pisarzy dziewiętnasto-
i dwudziestowiecznych, dziecko w towarzystwie osoby dorosłej nabiera cech lalki,
ale też lalka jest traktowana jako stały, kanoniczny rekwizyt dziecka. Tak więc
ukazywano dzieci trzymające w rękach lalkę13 (Śniadanie François Bouchera);
niekiedy umieszczano na płótnach postaci dziecięce niejako „rzucone” w zastyg-
łej pozie lalki − już to dla czystych efektów estetycznych, już to dla rozłado-
wania „gęstej” i podniosłej tematyki. Na przykład na Portrecie rodziny Prozorów
Franciszka Smuglewicza bawiące się dziecko pełni rolę ornamentacyjną, podob-
nie jak kosz kwiatów, umieszczony po przeciwległej stronie płótna. Dziecko jest
tu dosłownie lalką − rozkoszną, wywołującą uczucia czułości, oczywiście jasno-
włosą. Podobnie u wielekroć już przywoływanego Davida − Portret pani Sériziant
z synem Emilem jest świetnym przykładem tego typu ujęć: mały jasnowłosy (!)
chłopiec stojący u nóg matki przypomina zabawkę, lalkę, którą młoda dama
jeszcze niedawno mogłaby się bawić.

Literackie odniesienia portretu dziecka do lalki nie są znaczeniowo neutralne;
podobnie rzecz wygląda, gdy wziąć pod uwagę ikonografię. Już w renesansie
dziecko-lalka o jasnych włosach zyskuje znaczenia alegoryczne. Przykładem
prace Anniballe’a Carracciego: w Madonnie świętego Mateusza obecność roze-
śmianych dzieci nadaje podniosłemu dziełu charakter radosny i beztroski, nasu-
wa skojarzenia z rajem, z kolei w Jałmużnie świętego Rocha właśnie poprzez
postaci dzieci oddana została radość, jakiej doznają ubodzy za sprawą szczod-
rego darczyńcy. Analogiczne zjawisko można zaobserwować w sztuce wieku
XVII: Dżuma w Azot Nicolasa Poussina wydobywa dramat śmierci poprzez
eksponowanie postaci dziecięcych, zastygłych w agonalnym bezruchu pięknych,
niewinnych lalek.

Utrwalona na obrazach relacja między człowiekiem dorosłym i dzieckiem przypo-
mina relację między dzieckiem i lalką (stosunek wielkości, opiekuńczość); dosko-
nałym tego przykładem jest Portret zbiorowy Stanisława i Zofii Czartoryskich

13 Motyw ożywionej zabawki ma w literaturze odległą i długotrwałą tradycję. Uważa się, że tra-
dycja ta wywodzi się z apologu i bajki; ostateczny kształt nadał jej E.T.A. Hoffmann w słynnej opo-
wieści Nussknacker und Mäusekönig (Dziadek do orzechów i król myszy); najsłynniejsze europejskie
nawiązania widać w pisarstwie H.Ch. Andersena, J. de Brunhoffa, A.A. Milne’a. Pierwszą polską
autorką, która podjęła te motywy, była Jadwiga Horoszkiewiczowa, jej tropem podążają B. Hertz
(Przygody Magdusi), B. Ostrowska (Bohaterski miś), M. Kownacka, M. Kędziorzyna, E. Ostrowska,
Cz. Janczarski. Por. na ten temat: J. Papuzińska, Zatopione królestwo. O polskiej literaturze fantas-
tycznej XX wieku dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1989.
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z dziećmi: Konstantym, Andrzejem, Janem, Władysławem, Celiną i Jadwigą Nor-
blina − sześcioro dzieci, które przecież dzieli różnica wieku, zostało sportretowa-
nych w zbliżony sposób, jakby z pominięciem oczywistych odmienności: każde
z nich bowiem zostało ustylizowane na lalkę lub pajacyka. W sztokholmskim
Muzeum Zabawek14, jednym z największych tego typu obiektów na świecie,
zgromadzono ogromną kolekcję dziewiętnastowiecznych lali, domów, łóżeczek,
mebelków dla lalek, cynowych figurek i innych eksponatów zaliczanych do
tej „rodziny” najpowszechniejszych dziecięcych zabawek XIX wieku. Kieleckie
Muzeum Zabawkarstwa15 ma w swoich zbiorach liczne dziewiętnastowieczne lalki
drewniane, tekstylne, ceramiczne i porcelanowe. Dowodzi to rozpowszechnie-
nia tej zabawki w dziewiętnastowiecznej, a także dwudziestowiecznej Europie
i Polsce16. Naturalną konsekwencją tego faktu jest obecność lalki w literaturze
obu stuleci17.

Matka Prusowskiej Anielki postrzega swoją córkę jako malutką lalkę, piękną,
wywiedzioną ze schematów ikonograficznych, ubraną − jak typowe dziecko epoki
− w zbyt dużą jak na swój wiek szatę, której wielkość sygnalizuje jeszcze bardziej
niedorosłość dziecka, zarazem wydobywa z portretu pewien „moment rzewności”,
akcentuje nieporadność. Dziecko jest za małe na swoje ubranie, zarazem niejako
„za małe” na świat. Wszystko, co je otacza, ma znamiona wielkości, ono samo
gubi się, nieproporcjonalne wobec własnego ubioru i wzrostu własnych rodziców.

Szczególnych znaczeń nabiera relacja między niedojrzałą emocjonalnie matką
i córką odgrywającą rolę lalki. Przykład z Zoli, bardzo znamienny − bohaterką
jest tu szesnastoletnia matka, niedojrzałość manifestuje się z dosłownością w lite-
raturze polskiej niespotykaną:

Trzymała córeczkę na kolanach z niezręcznością dziewczynki bawiącej się lalką. Jej
jasne oczy zachowały wyraz bezustannego zdziwienia, że ją urodziła, chociaż karmiła
dziecko. Często leciało jej z rąk, gdy kołysała je na swej płaskiej piersi. Panienka
zgromiła ją pewnego dnia, gdy położyła dziecko na skraju drogi, na stosie żwiru, aby
bić się kamieniami z małymi Prouane18.

14 Muzeum mieści się w Sztokholmie przy ul. Mariatorget 1C.
15 Kieleckie muzeum zabawkarstwa mieści się przy ul. Kościuszki 11.
16 Por. na ten temat m.in.: T. Lewińska, Kolorowy świat zabawek, Kielce 1995; R. Zięzio, Magia

lalki. Geneza i zmienność funkcji lalki, Kielce 1994.
17 Kilka przykładów: Lalka rozbita Ostrowskiej, tom wierszy Szelburg-Zarembiny Renine wier-

szyki, wiersze A. Przemyskiej (Nie boję się), A. Kamieńskiej (Sen mamy), S. Szuchowej (Laleczko,
córeczko), J. Ratajczaka (Lalka na spacerze, Lalki); utwory prozą − Przygody Magdusi B. Hertza,
Nocne kłopoty zabawek Doroty E. Ostrowskiej. W niektórych baśniach Andersena, znanych w Pol-
sce od połowy lat trzydziestych XIX w., a spopularyzowanych pod koniec stulecia, lalki występują
w roli bohaterów, np. w mało znanej opowieści Dyrektor teatru marionetek.

18 E. Zola, Radość życia, przeł. M. Hulewiczowa, Warszawa 1959, s. 287.
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W większości literackich ujęć nie ma tak daleko posuniętej dosłowności, jednak
relacja matki i córki (wielkość) przypomina analogiczną relację między dzieckiem
i lalką. Matka trzyma na ręku (za rękę) własne dziecko w analogiczny sposób,
jak jej dziecko trzyma własną lalkę. Być może właśnie dlatego porównania dzieci
do lalek (czy wręcz identyfikacje) są znacznie częstsze niż ich utożsamienia
(porównania) z małymi zwierzętami19.

[...] pod kasztanem, mniej niż dziś spróchniałym, bawiła się co dzień Anielka na
rękach niańki. Była mała jak lalka, ubrana w długą suknię szafirową i czepek.

B. Prus, Anielka20

Dzieci w Bronowie było czworo: Tadzio, Staś, Janek i Helenka. Tadzio był już taki
duży, że kiedy w jadalnym pokoju stanął przy dębowym stole, to stół mu był do
ramion; a Staś, kiedy stanął przy stole, to mógł na nim akurat brodę położyć; co zaś
do Janka − wcale zza dębowego stołu widać go nie było. [...] Helcia była jeszcze
mniejsza; ba, chodzić nawet nie umiała dobrze. Co się zapędzi, to jej się nóżki poplą-
czą i buch! − na ręce mamy albo niani. Takie to już te małe dziewczątka.

M. Konopnicka, Jak się dzieci w Bronowie z Rozalką bawiły21

W prozie pisarzy postyczniowych wydobywanie w portrecie dziewczynek cech
charakterystycznych dla lalki wynika niekiedy z mimowolnego, w jakimś sensie
automatycznego przeniesienia na kreacje dziecięcych bohaterów krytyki dominują-
cego w owym czasie, powszechnie aprobowanego sposobu wychowania panien22.
„Rodzice starają się o wychowanie salonowych lalek, [...] a nie myślą o tym, że
naprzód trzeba wyrobić człowieka” − pisała Waleria Marrené-Morzkowska23.
W portretowaniu bohaterów dziecięcych nietrudno doszukiwać się krytyki tego
sposobu wychowania; pojawia się ona również w odniesieniu do panien na wy-
daniu, młodych dziewcząt o ukształtowanej już postawie, utrwalonych przekona-
niach i wyobrażeniach co do swej życiowej roli. Jest paradoksem, że „młodzi”
piętnują w postawie młodzieńczej to, co akceptują w wieku dziecięcym.

19 Przykłady takich odniesień można spotkać w literaturze (szczególnie w literaturze dla dzieci
− od Jachowicza poczynając; w prozie dla dorosłych już w dobie pozytywizmu, np. Niemczaki
Konopnickiej i Sieroca dola Prusa).

20 B. Prus, Anielka, Warszawa 1960, s. 109; podkreślenie moje − GL.
21 M. Konopnicka, Pisma wybrane, red. J. Nowakowski, t. III: Utwory dla dzieci, s. 120. Konop-

nicka powraca w tym opowiadaniu do okresu dzieciństwa Tadeusza, Heleny, Stanisława i Jana, ale
zmienia ich wiek. W rzeczywistości najstarszy był Tadeusz, kolejne dzieci to Helenka, Zofia (nie
przedstawiona w opowiadaniu), Stanisław, Jan, wreszcie Laura, która urodziła się najprawdopodob-
niej już po powstaniu utworu.

22 W ten sposób dziecko jako bohater staje się − by użyć sformułowania Edwarda Kasperskiego −
„typem dyskursu”, „specyficzną mową literatury” (E. Kasperski, Poetyka i antropologia postaci
[w:] Postać literacka, op. cit., s. 16).

23 W. Marrené, Przesądy w wychowaniu. Studium pedagogiczne, Wilno 1881, s. 27.
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Ważnym zadaniem stawianym przed kobietą było porzucenie przez nią modelu
lalki i przeobrażenie się − jak ujęła to Marrené-Morzkowska − w „człowieka”.
Władysław Bełza formułuje zadania współczesnej kobiety w kilku lapidarnych
pouczeniach mających charakter wezwań: „idź do wiedzy”, „cnotą podbijaj męs-
two”, „nie walcz, nierozważna, o prawa kobiety, gdy przed tobą otwarte są prawa
człowieka”. Warunkiem realizacji tych postulatów jest według Bełzy odrodzenie
na wzór Feniksa („z popiołów wzleć Feniksie i stań się człowiekiem!”), wymaga
to jednak porzucenia dawnych ról i wzorów: kobiety-dziecka i kobiety-lalki.

Kobieto, dotąd życia nieświadoma walki,
Nieznająca praw jego, ni drogi, ni mety:
Byłaś do dziecka szału podobną, lub lalki,
Lecz na czole twem diadem nie błyszczał kobiety!

W. Bełza, Bądź człowiekiem! 24

Przytoczony czterowiersz jest bardzo charakterystyczny: mężczyzna występuje
tu w roli ojca pouczającego dziecko, wskazującego mu właściwą drogę postę-
powania, przede wszystkim wysokie ideały, ku którym winno zdążać. Z kolei
kobieta przyjmuje rolę dziecka: oczekuje pouczenia, określenia celów, którym
ma służyć, wskazania właściwej drogi życia, wymaga mentalnej i intelektualnej
opieki − wobec mężczyzny jest bezradnym, niedoświadczonym i głupim dziec-
kiem; w rękach mężczyzny jest lalką, którą należy kierować, by zabłysnął jej
„diadem kobiety” . Ten sam ton powraca w innych wierszach Bełzy (np. Kochaj.
Wiersz dla Panny Anny ***); przykładów analogicznych wystąpień dostarcza lite-
ratura okresu bardzo wiele, ważne miejsce (przynajmniej pod względem ilościo-
wym) zajmują tu także dziełka kierowane do młodych czytelników, w szczegól-
ności powieści dla dziewcząt.

Określenie „lalka” miewało konotacje szczególnie negatywne, gdy dotyczyło
sfery postaw i zachowań obliczonych na zaskarbienie pozytywnej opinii otocze-
nia. Stary człowiek z powieści Teresy Jadwigi tak charakteryzuje zachowanie
i postawę gardzącej pracą dziewczyny:

I czymże ona jest: marionetką, lalką, ozdobą salonów, cackiem tych, co się w nich
zbierają, i cóż ona robi: mizdrzy się i stroi, paple o niczem i skacze, to jej całe zajęcie.
Pfu, do diabła, nie pojmuję, jak takie kobiety mogą śmiało patrzeć ludziom w oczy,
jak im nie wstyd takie życie marne prowadzić, jak ta śmieszna rola marionetek, które
odgrywają, nie upokarza ich... Człowiek obdarzony rozumem, wolą i duszą, tą Bożą
iskrą, schodzi do tak niskiej roli! nie, taka kobieta na miano człowieka nie zasługuje...25

24 Poezje Władysława Bełzy, op. cit., s. 208.
25 Teresa Jadwiga, Zaprzedana. Wyd. cyt.: Teresa Jadwiga, Z różnych sfer, cztery powieści dla

dorastającej młodzieży, Warszawa 1888, s. 264.
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Ta ambiwalencja w postrzeganiu młodziutkiej dziewczynki czy dorastającej
panny jako lalki rzuca interesujące światło na dyskusje nad społeczną i kulturo-
wą rolą kobiety w twórczości literackiej i polemikach programowych 2. połowy
XIX w.

W tym kontekście dużej doniosłości nabierają refleksje autora Dumań pesy-
misty, który podejmując w latach 70. XIX w. dociekania nad „kwestią kobiecą”
wskazywał na równość obu płci ujawniającą się już we wczesnym dzieciństwie;
równość ta, od szeregu stuleci niszczona przez kulturę, niknie wraz z procesem
dojrzewania, w efekcie, dowodzi Świętochowski, cywilizacja czyni z kobiety
niewolnicę, a z mężczyzny − tyrana. Nietrudno znaleźć tu szersze uzasadnienie
koncepcji głoszonych przez Bełzę:

Kobieta-dziecko jest bardzo słabo wystawiona na działanie męskiego samolubstwa, dzia-
łanie to zwiększa się dopiero w późniejszym jej wieku, w późniejszym więc zaczyna
wprowadzać organiczne zmiany. I rzeczywiście, między małym chłopczykiem a dziew-
czynką trudno jest dostrzec wyraźniejszą różnicę fizycznej i umysłowej siły, podobnie
jak nie możemy jej dostrzec między parą gołębiąt lub kurcząt; ale za to jakaż prze-
paść między dorosłym mężczyzną a dorosłą kobietą! Nigdy ona nie wzniesie się do tej
względnej samodzielności, jaką okazywała w dzieciństwie. Kobieta z każdym nowym
rokiem jeden stopień energii traci, a mężczyzna nabywa, tak, że ojciec jest zawsze
samodzielniejszym od małego syna, a córka od matki. Jakiekolwiek ważne źródło wy-
znaczylibyśmy dla tego zjawiska, w każdym razie pozostanie niewątpliwym, że kobieta
niezależnie od swych teoretycznych postulatów, poddaną być pragnie, bo chęć tę odzie-
dziczyła po nieskończonym szeregu swych matek26.

Kobieta, zdaniem Świętochowskiego, pragnie poddaństwa, dąży więc do tego,
by relacje między nią a mężczyzną były odzwierciedleniem relacji między dziec-
kiem i rodzicami. Zdaniem autora Dumań... podobieństwo kobiety do dziecka
widać również w innych obszarach, np. w afektacji, zmienności nastrojów: od
smutku do powierzchownego szczęścia („ponieważ kobiety mają szczuplejsze
koło myśli, a więc i potrzeb, mogą je łatwiej wypełnić zadowoleniami, to jest,
są szczęśliwsze”27). „Ten fragment Dumań odczytywano czasem jako dowód
mizoginizmu Świętochowskiego, ale ja widzę tu przede wszystkim protest prze-
ciw współczesnej mu formie kobiecości, stabilizującej wszak kulturę patriarchal-
ną − komentuje Ewa Paczoska. − Tak czytane wnioski Świętochowskiego brzmią
niesłychanie nowocześnie, szczególnie wtedy, gdy zauważa, że między dziew-
czynką a chłopcem nie ma tej przepaści, która dzieli kobietę i mężczyznę, nad
których rozwojem czuwa społeczeństwo fundujące każdej ze stron kompletnie

26 A. Świętochowski, Dumania pesymisty, oprac. i wstęp E. Paczoska, Warszawa 2002, s. 81-82.
27 Ibidem, s. 80.
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inną formę dojrzałości i inny projekt dorastania”28. Z jednej bowiem strony
kobieta ukazywana jest przez Świętochowskiego jako dziecko, które wymaga
troskliwej, rodzicielskiej opieki, a tej udzielić może jedynie mąż-pater familias,
mąż-tyran, ale również mąż-filozof, mędrzec, moralista, nauczyciel i wycho-
wawca. Z drugiej jednak − i tu myśl Świętochowskiego zdaje się odwoływać
do rezerwuaru mitów, symboli i toposów29 − kobieta dorastając traci swą dzie-
cięcość, gubi wartości związane nierozerwalnie z najmłodszym wiekiem, i nigdy
nie będzie w stanie do tych wartości powrócić („nigdy − przypomnijmy słowa
Świętochowskiego − nie wzniesie się do tej względnej samodzielności, jaką okazy-
wała w dzieciństwie”). Jak dowodzi współczesna antropologia i psychologia głębi,
ten sam proces utraty dotyka chłopca przeradzającego się w mężczyznę − i on coś
traci, wchodząc w narzucone przez kulturę role30. To bardzo znamienne sugerowa-
nie sensów szerszych, znaczeń symbolicznych, które zwykło się wiązać z obsza-
rem porzucenia rajskich ogrodów dzieciństwa.

* * *

Lalka towarzyszy dzieciństwu (do końca XIX w. dzieciństwu obu płci) nie-
ustannie, pojawia się w parku, ogrodzie, sklepie, na ulicy i w domu, w miejscu
zabaw i w miejscu nauki, w chwilach radości i smutku, asystuje spacerom w to-
warzystwie niańki, matki lub opiekunki, samotnym wyprawom na łąki, do lasu,
ogrodu czy parku, codziennym zabawom, chwilom radości i momentom smut-
ku, płaczu, rozpaczy, spotkaniom rodzinnym i rówieśniczym, słuchaniu historii
z minionych lat, czytaniu książek, nawet modlitwie. Kilka przykładów z Konop-
nickiej:

− No, już na dziś dość biegania!
Niech tu nisko siądzie Hania,
Julcia z lalką wyżej trochę,
Na kolana wezmę Zochę,
Bo Zosieńka jeszcze mała...
No i będę wam czytała.

M. Konopnicka, Czytanie31

Przy Piotrusiu z swoją lalką
Jania sobie siedzi mała,

28 E. Paczoska, Wstęp do: A. Świętochowski, Dumania pesymisty, op. cit., s. 23-24.
29 Por. C.P. Estés, Biegnąca z wilkami. Archetyp Dzikiej Kobiety w mitach i legendach, przekł.

A. Cioch, Poznań 2001.
30 Por. R. Bly, Żelazny Jan. Rzecz o mężczyznach, tłum. J. Tittenbrun, Poznań 1993.
31 M. Konopnicka, Moja książeczka, Warszawa 1889, s. 13.
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Bo chce, żeby jej laleczka
Też rozumu nabierała.

M. Konopnicka, Jak Mańcia czytała książeczkę32

Pójdź, laleczko, do ogrodu,
Słonko cudnie dziś przygrzewa!
Znać i kochać trzeba z młodu
Nasze kwiaty, nasze drzewa!
To jest, widzisz, śliczna róża;
Masz, powąchaj! Hop do góry!
Jak urośniesz, będziesz duża,
To dostaniesz kwiatek który.

M. Konopnicka, W ogrodzie33

Analogiczne przykłady możemy znaleźć w prozie Zoli. W powieści Kartka
miłości dziewczynka zostaje w domu sama i aby przezwyciężyć lęk i stan destruk-
cji, wywołane przez szokujące zachowanie matki, sięga po starą, mocno już
zniszczoną lalkę:

Wzięła ją na ręce i przytuliła mocno, a tekturowa głowa lalki zwisała do tyłu na wy-
kręconej szyi. Dziewczyna mówiła jej, że jest najgrzeczniejsza, ma dobre serce, nie
wychodzi nigdy i nigdy nie zostawia jej samej. Była jej skarbem, małym kotkiem,
kochanym serduszkiem. Całowała ją czule, jeszcze drżąc cała i powstrzymując się od
płaczu34.

Lalkami bawią się oczywiście przede wszystkim dziewczęta, rzadziej spotkać
można obrazy tego typu zabaw, w których uczestniczą chłopcy, nie są to jednak
sceny o charakterze incydentalnym. Lalka ukazana jest jako przedmiot pożąda-
nia dziecka, ale także nieodłączny atrybut dzieciństwa, równie częsty w literatu-
rze, co i sztukach plastycznych, zwłaszcza w dziewiętnastowiecznej ikonografii.
Dwunastoletnia Helunia Stawska, którą Rzecki widzi po raz pierwszy w jej domu
rodzinnym, zajęta jest właśnie przygotowywaniem ubrania dla lalki:

− Proszę babci, nadejdzie zima i moja lalka nie będzie miała w czym wyjść na ulicę...
Proszę babci, znowu mi spadło oczko.
(Prześliczne dziecko... Boże miłosierny! dlaczego Stach nie jest jego ojcem. Może nie
szalałby tak...)35.

32 M. Konopnicka, Wiosna i dzieci, Warszawa 1890, s. 28.
33 „Moje Pisemko” r. XIV: 1919, nr 30, s. 49-50.
34 E. Zola, Kartka miłości, op. cit., s. 254.
35 B. Prus, Lalka, oprac. J. Bachórz, BN I 262, Wrocław, t. II, s. 76.
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Stosunek Helenki do zabawki jest typowy dla ikonograficznego wzorca, pełen
czułości i opiekuńczości: Helenka, podobnie jak bohaterki liryczne przytoczo-
nych wierszy Konopnickiej, gra wobec zabawki rolę matki (opiekunki), troszczy
się więc o jej samopoczucie, zdrowie, byt, czego wyrazem jest zabieganie o sto-
sowny strój. Ponowna scena z lalką pozwala wyeksponować w psychologicznym
portrecie Heluni „moment dziecięcy”: dziewczynka „mówi przez sen o tej lalce!
ledwie obudzi się, chce iść do pani baronowej, a kiedy tam jest, gotowa przez
cały czas wpatrywać się w lalkę, złożywszy ręce jak do pacierza”36. Ogromna
lalka o ciemnych włosach wydaje dźwięki przypominające niemowlęce gawo-
rzenie, ale jednocześnie nasycona jest bardzo subtelną kobiecą zmysłowością37.
Ujawnia to kameralny dialog pani Stawskiej z zadurzonym w niej Rzeckim.

− Prześliczne! − mówiła z ożywieniem pani Stawska. − Szczególniej jest tam [w domu
Krzeszowskiej] jedna ogromna lalka, która ma ciemne włosy, a kiedy nacisnąć ją...
Tu pod gorsetem − dodała zarumieniona.
− Czy nie w brzuszek?... − za pozwoleniem pani − spytałem.
− Tak − rzekła prędko. − Wtedy lalka rusza oczyma i woła: mama!... [...]
W końcu wydobywam pudło − są trzy duże lalki: brunetka, blondynka i szatynka.
Każda ma prawdziwe włosy, każda, naciśnięta w brzuszek, przewraca oczyma i wydaje
głos, który dla pani Stawskiej brzmi jak „mama”, dla Klejna jak „tata”, a dla mnie jak
„u-hu”...38

Baronowa Krzeszowska rzuca na Helunię posądzenie o kradzież lalki, która
była pamiątką po zmarłej córce Krzeszowskich − sprawa staje w sądzie „w wigi-
liją Wigilii”, jak odnotowuje Rzecki. Data to nieprzypadkowa: wigilijny nastrój,
atmosfera zbliżających się świąt i oczekiwania przez dzieci na prezenty służy

36 Ibidem, s. 307.
37 Zmysłowa lalka ma prezentować ideał kobiecości, ma być doskonałą „małą kobietką”, skoro

traktuje się ją nie tylko jako dziecięcą zabawkę, ale również jako przedmiot znajdujący się − zgod-
nie z wzorami dawnej kultury − w rękach dorosłych. Tak jest również w XX w. − ideałem nie
wolnego od erotyzmu kobiecego piękna jest tym razem lalka Barbie. Dave Barry kpił: Barbie „jest
przedstawieniem kobiecego piękna, jeżeli uważasz za piękną kobietę, która ma pięć stóp dziewięć
cali wzrostu [175 cm] i waży 52 funty [23,5 kg], z czego 37 [niemal 17 kg] waży jej biust...”. Jedna
z reklam Barbie głosiła: „Wszystkie spojrzenia kierują się na nią, gdy wchodzi: majestatyczna postać
spowita w miękki, błękitny atłas”. Mary F. Roggers dowodzi, że lalka Barbie jest kumulacją kobie-
cości w dwóch wymiarach: z jednej strony idealnie odtwarza społeczne wyobrażenia o seksualności
kobiecej, z drugiej strony je kreuje: „Wszystko, co wiemy na przykład o zniekształceniu wizerunku
własnego ciała, o chronicznym odchudzaniu się i nienawiści do tęgich ciał, wskazuje na znaczną
spójność kobiecych wyobrażeń niezależnie od pochodzenia społecznego, orientacji seksualnej oraz
w pewnym stopniu przynależności do grup etnicznych i rasowych. Być dziewczyną atrakcyjną i sexy
znaczy w takim razie bardziej być niż nie być Barbie” (M.F. Rogers, Barbie jako ikona kultury,
op. cit., s. 30, 46, 47).

38 B. Prus, Lalka, op. cit., t. II, s. 306, 310.
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wzmocnieniu dramatyzmu sytuacji, spotęgowaniu negatywnych przeżyć niewin-
nie oskarżonego dziecka, które, zamiast cieszyć się świętami, musi zeznawać
przed sądem, więcej: Helenka staje się mimowolnym świadkiem makabrycznej
sceny obcinania lalce głowy39 (był to jedyny sposób przesądzenia o winie lub
niewinności pozwanej pani Stawskiej).

Prus parokrotnie splótł motyw lalki z atmosferą świąt Bożego Narodzenia.
W Wigilii niewidomy starzec wydobywa „spod choinki [...] lalkę porcelanową [...],
szafirowe oczy, czarne jak smoła włosy, a reszta z irchy”40. W noweli On przed-
stawia Prus Bismarcka, na którego twarzy nastrój świąteczny malował „nieomylne
znaki wzruszenia”. Kanclerz stanął przed straganem z zabawkami, obserwując
„jedenastoletniego chłopczyka, który, zadarłszy głowę i złożywszy ręce, patrzył
na pajaca jak na cud”41. Zauroczony chłopiec złożył ręce w geście przypominają-
cym Helunię Stawską − najwyraźniej jest to dla Prusa znak szczególnej czci,
sygnał odniesień nieledwie sakralnych. Kanclerz zrazu pragnie sprawić chłopcu
wigilijną radość i sprezentować pajaca; po chwili jednak powstrzymuje się od
tego gestu. Prawdziwym darem nie jest uleganie własnej, dorosłej emocjonalności:
„Dałem mu niezaspokojone pragnienie” − komentuje Bismarck swoją decyzję.
Powściągliwość księcia wprawia w zdumienie obserwującego go sekretarza:

− Przed jedenastu laty jednak, w Wersalu, byłeś książę łaskawszy dla pewnej Fran-
cuzki, która dostała od was lalkę?
− Bo widzisz, im więcej t a m będzie zaspokojonych pragnień, tym znowu dla nas
lepiej!42

W postawie kanclerza odnajduje Prus chwalebną powściągliwość, co stawia tę
postać w rzędzie innych exemplów dziewiętnastowiecznej prozy dydaktycznej,
a z dziełka czyni ważny głos w kwestii wychowania.

Opowieści o lalkach miewają głębsze sensy, nie ograniczone − jak w przy-
wołanej noweli Prusa − do realizacji aktualnych potrzeb społecznych czy − jak
w wielu innych przytoczonych wyżej przykładach − do sfery rodzajowo-sen-
tymentalnej. Pozytywiści uparcie śledzili zakamarki ludzkiej psychiki, uważnie
obserwowali zachowania dzieci, także ich zabawy. Skoro jednak lalki są zminia-
turyzowanymi dorosłymi, zabawa nimi nabierać może sensów parabolicznych:
obserwowanie lalki staje się wtedy zdystansowaną analizą człowieka i relacji

39 Dramatyzm całej sekwencji widać w pełni, gdy zestawić ją z tymi fragmentami powieści,
w których Rzecki skrycie nakręca lalki, podejmując refleksję nad mechanicznością ich działania;
scena nabiera sensów metaforycznych, ale jednocześnie wskazuje na pewnego rodzaju tożsamość
człowieka i lalki.

40 B. Prus, Pisma, red. Z. Szweykowski, t. III: Drobiazgi, Warszawa 1948, s. 83.
41 B. Prus, Opowiadania i nowele, op. cit., s. 320.
42 Ibidem, s. 322.
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międzyludzkich, wolną od podmiotowego uczestniczenia w rzeczywistości podda-
wanej lustracji, od zaangażowania po którejkolwiek ze stron, bez emocji towarzy-
szących śledzeniu ludzkich losów, w końcu − bez niebezpieczeństw związanych
z mieszaniem kategorii podmiotowych i przedmiotowych.

Doskonałym przykładem jest mało znane opowiadanie Konopnickiej Lalki
moich dzieci, paraboliczna opowieść o dziecięcych zabawach polegających na na-
śladowaniu zachowań dorosłych. Bohaterami są brzydkie, nieudane, „siermiężne”
lalki, wykonane niewprawnymi rękami chłopców.

Dziewczyny nie umiały ani takiego twardego łba z waty i gałganków uwinąć, ani
tak wytrzymałego korpusu uformować, ani rąk i nóg, też z waty skręconych i obszy-
tych płótnem, umocnić tak silnie we właściwym miejscu. Stąd też zapewne pocho-
dziły linie surowe, prostokątne, ta wzgarda dla wdzięku i miękkości kształtów, jaką
się odznaczały te lalki, a także i to, że daleko więcej między Framużakami, jak
i Szkatulakami było mężczyzn niźli kobiet. Z początku oba te obozy żyły razem na
dolnej półce framugi, ale kiedy ich coraz więcej przybywać zaczęło, część przeniosła
się do szkatuły, skutkiem czego z czasem nastąpiło rozdwojenie, ba, nieprzyjaźń
jawna43.

„Wygląd lalek − pisze Ewa Ihnatowicz − nie zależy od wiedzy o człowie-
ku, lecz od konwencji wyglądu i zachowań ludzi, którą dostrzegają dzieci”44.
Te szmaciane lalki przedstawiają ludzki świat umniejszony, zminiaturyzowany,
ujęty z perspektywy dziecięcej. Innymi słowy, Konopnicka poszukuje odpowie-
dzi na pytanie, jak dziecko postrzega rzeczywistość dorosłych, rządzące nim
prawa, jak ocenia ludzkie postawy, dylematy, wzory osobowe, w końcu procesy
społeczne, mechanizmy rządzące światem i historią − całe to wielkie uniwersum,
od którego literatura, a w szczególności dzieła kierowane ad usum Delphini,
skutecznie stroniła. Niewielka nowela ogniskuje refleksję Konopnickiej nad dzie-
cięcym postrzeganiem człowieka.

Nowela ukazała się drukiem w „Kurierze Warszawskim” w 1887 r.; pisarka
miała już za sobą druk baśni O krasnoludkach i sierotce Marysi45, gdzie wyraźne
są ślady lektury Podróży Guliwera Swifta, które Konopnicka znała zapewne
nie w wersji oryginalnej, lecz z jednego z polskich przekładów46, być może

43 M. Konopnicka, Pisma zebrane, red. A. Brodzka, Nowele, t. II: Moi znajomi i inne opowiadania,
op. cit., s. 155.

44 E. Ihnatowicz, Zabawki Marysi [w:] „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” Marii Konopnickiej
w stulecie pierwszego wydania, op. cit., s. 87.

45 Baśń O krasnoludkach i sierotce Marysi ukazała się zapewne u schyłku 1885 r. (według wszel-
kiego prawdopodobieństwa na Boże Narodzenie), z datą wydania na okładce: 1886.

46 Pierwszy polski przekład Guliwera ukazał się w 1784 r.; nieznany autor oparł się na francuskiej
przeróbce powieści.
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popularnej przeróbki Cecylii Niewiadomskiej47. Echa Guliwera daje się dostrzec
również w Lalkach...: wojna, jaką toczą ze sobą Framużaki i Szkatulaki, jest
całkowicie bezsensowna i absurdalna, wybucha z przypadku, bez przyczyny,
logiki i sensu, prowadzi do krwawych ofiar i zniszczeń, a nikt jej przeciwdzia-
łać nie potrafi − nawet dzieci, które są przecież „siłą napędową” całej akcji,
panują nad nią, wymyślają zdarzenia i nadają im bieg; choć wobec świata lalek
sytuują się w przestrzeni w jakimś sensie transcendentnej, nie mogą panować
nad prawami, które same stworzyły48. Ten bezsens i absurd ma swój literacki
pierwowzór w powieści Swifta; jednocześnie Konopnicka uniknęła niebezpie-
czeństwa zinfantylizowania czy może raczej udziecinnienia samej wojny − tyle
jako faktu, ile jako zagadnienia natury historiozoficznej. Dwa obozy gałga-
nianych lalek toczą walkę z pełnym oddaniem i heroizmem, dla nich nie jest
to bowiem dziecięca zabawa w wojnę, lecz dopełniający się mechanizm dzie-
jów, który nieuchronnie do wojny prowadzi. Rody Framużaków i Szkatula-
ków, początkowo niewiele się od siebie różniące, z czasem wykształciły ce-
chy odmienne (nietrudno tu dostrzec analogie do rozwoju ludzkiej cywilizacji):
jeden z rodów charakteryzowały postaci heroiczne (świadczyć o tym mogą nazwi-
ska nadane lalkom: Poniatowski, Czarniecki, Kościuszko, Chodkiewicz), drugi
− miłośnicy balów, przyjęć i polowań49. Konopnicka ani nie gloryfikuje rodu
bohaterskiego, ani też nie potępia tych, którzy skarleli, przeciwnie: zatrzymuje
się na stwierdzeniu faktu różnicowania się społeczeństwa i dziejowej koniecz-
ności konfrontacji.

Jest to przypowieść gorzka i skrajnie pesymistyczna. Dzieje ludzkości prowa-
dzą od pierwotnej wspólnoty i zgody do wyniszczenia gatunku:

47 Lektura Podróży Guliwera Swifta jest faktem w biografii pisarki bezspornym, aczkolwiek
ślady tej lektury w twórczości Konopnickiej, podobnie jak innych słynnych dzieł kierowanych do
dzieci i w tym czasie wydanych w Polsce (Andersen, Grimmowie, Amicis), nie zostały poddane
analizie. Wpływy Swifta widoczne są oczywiście nie tylko w omawianej noweli, także w innych
utworach.

48 Jeśli szukać tu jakichś literackich paranteli, najbliższa jest ballada Goethego Uczeń czarno-
księżnika.

49 Można wskazać jeszcze inne odniesienia noweli − zapewne Konopnicka znała Dziadka do
orzechów E.T.A. Hoffmanna (przypuszczalnie w dwujęzycznej francusko-polskiej wersji bezimien-
nego tłumacza, sygnowanej nazwiskami dwóch autorów: Dumasa i Hoffmanna; przekład Wandy
Młodnickiej został ogłoszony już po opublikowaniu noweli Konopnickiej). Mogła się zetknąć
Konopnicka z powieścią Collodiego Le avventure di Pinocchio; storia di un burattino z 1883 roku,
zapewne w oryginale − pierwszy przekład polski pochodzi z 1912 roku. Konopnicka znała język
włoski − wszak przełożyła głośne już wówczas Serce Amicisa. Co prawda pracę przekładową
ułatwił jej fakt, że Serce było już kilkakrotnie przełożone na polski (pierwszy przekład wyszedł spod
pióra H. Wilczyńskiej (pt. Serce, 1887), kolejne edycje to przekłady M. Siemiradzkiej-Obrąpalskiej
(Pamiętnik chłopca, 1890), J. Nesterowicza (Dziennik ucznia, 1899). Przekład Konopnickiej ukazał
się w 1906 roku.
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Rozproszyło się to, skapiało i zniewieściało do szczętu. Miesiąc nie przeszedł, a w Szka-
tule, w dawnej balowej sali, dogorywał książę Manio, bez jednej nogi, w swoim koron-
kowym fraku, a przy nim leżał sztukowany obywatel, któremu korpus i głowa w dwie
przeciwne rozłaziły się strony50.

Opowiadanie otwiera perspektywę refleksji nad transcendencją: stawia pytanie
o demiurga i prawodawcę, o Boga panującego nad rzeczywistością. Ten, który
w opisywanym świecie powołał − ze „wzgardą dla wdzięku i miękkości kształ-
tów” − do życia lalki, jest bawiącym się dzieckiem, nie panuje nad kierun-
kiem dziejów, nad konsekwencjami czynów tych Poniatowskich, Czarnieckich
i Kościuszków. Jesteśmy lalkami stworzonymi przez Boga, ale żyjącymi bytem
własnym: wedle własnych praw, własnej logiki zniszczenia i zniewieścienia.
Bo i w noweli Konopnickiej dzieci nie ingerują w życie lalek, jak gdyby po-
wstrzymują się od czynnej zabawy nimi, owszem, obdarzają je świadomością,
nadają im imiona, ale od tej pory wszystko dokonuje się już samo, samo trwa,
samo dąży do zagłady zgodnie z prawem dziejów. Z animatorów rzeczywistości
stały się jej obserwatorami, żyją więc na pograniczu dwóch światów: realnego
i iluzorycznego; w obu równie silnie trwają, oba w tym samym sensie są praw-
dziwe.

Po obiedzie nowym męstwem wezbrały serca wojowników, ale ponieważ sprzątanie
talerzy i podanie czarnej kawy zbyt długą groziło zwłoką, przeto teatr walki przeniósł
się do ogrodu nad staw, gdzie bitwa morska miała rozstrzygnąć o ostatecznym zwy-
cięstwie51.

Porządek obiadu, sprzątania i czarnej kawy nakłada się na porządek zdarzeń
w świecie gałganianych lalek. Dwie różne linie losu, czasu i historii warunkują
się wzajemnie.

Jest też w Lalkach... poruszony problem tożsamości człowieka, ujęty − podob-
nie jak inne zagadnienia − z perspektywy niejako umniejszonej, bo zinfantyli-
zowanej i dziecięcej. Zabawa daje impuls do filozoficznych zamyśleń, dzięki
którym bohaterowie doświadczają niepokoju egzystencjalnego związanego z nie-
współmiernością dwu form ludzkiego bytu: duchowego, przesądzającego o toż-
samości, i fizycznego, podległego zniszczeniu, niejednorodnego pod względem
ontologicznym. Otóż w czasie polowania lalczany kapelan został bardzo solidnie
poturbowany − na tyle solidnie, że wymagał gruntownej renowacji:

Cały nowy korpus dorabiać trzeba [mu] było. I wtedy zrodziła się w Szkatule kwestia
[...], czy kreowany w ten sposób nowy obywatel żenić się może, czy nie może? [...]

50 M. Konopnicka, Lalki moich dzieci, op. cit., s. 165.
51 Ibidem, s. 163.
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Wreszcie po długiej naradzie większością głosów rozstrzygnięto, że ponieważ w gło-
wie to właśnie mieściła się świadomość poprzedniego stanu, a głowa pozostała, przeto
nawet po dorobieniu nowego do niej korpusu ksiądz wikary, jako nowy obywatel,
żenić się nie może. Gdyby jednak stary korpus się znalazł i mógł zostać odrestauro-
wany, a nową do niego przyprawiono by głowę, to i owszem, niech bierze wdowę albo
pannę52.

Narrator nie kryje ironiczno-humorystycznego dystansu, z jakim traktuje
przedstawione zdarzenia. Jednocześnie dowodzi, że zabawy dzieci antycypują
wielkie dylematy ludzkiego świata, wielkie pytania, przed którymi człowiek
staje: o bieg dziejów, porządek historii, ewolucję człowieka jako gatunku i całej
ludzkiej cywilizacji, wreszcie o tożsamość ludzką. Pytania, które towarzyszą dzie-
cięcemu światu, nie wywołują jeszcze refleksji spekulatywnej, wynikają jednak
z samej istoty, z samej materii zdarzeń. Na swój sposób dziecięcy bohaterowie
noweli przeżywają wielkie dylematy istoty ludzkiej.

Nowela oddaje swoisty charakter dziecięcego sposobu rozumienia i interpreto-
wania rzeczywistości „dorosłej”. Lalki spędzają czas na zabawach − pełne emocji
obserwują „manewry floty”, uczestniczą w „polowaniach”, odbywają „wyprawę
do Brazylii, [gdzie] zaraz po [ich] przybyciu dzielono grunta, sypano kopce
i rozpoczynały się poszukiwania. Tak Framużaki, jak Szkatulaki głównie szukali
pieniędzy”53. Osobliwością tego lalkowego świata było specyficznie męskie nace-
chowanie, pewien „maskulinocentryzm”, właściwy społeczeństwu dziewiętnasto-
wiecznemu: „O ile bowiem mężczyźni tak u Framużaków, jak u Szkatulaków
mieli swoją indywidualność, swoje imię, stanowisko, a nieraz i wybitną charak-
terystykę, o tyle kobiety zawsze traktowane były zbiorowo. Mówiło się o nich
«damy» − i tyle”54. Zajęcia męskie − polowania, bitwy − najwięcej zajmują
miejsca w opisie, mężczyźni nadają bieg historii, oni inicjują i toczą wojny.
Zajęcia zaś „dam” są charakterystyczne dla epoki: bale i wesela były obiektami
szczególnego zainteresowania „płci pięknej”, nadto młode panny uczęszczały
na pensję pani Rejmer, gdzie pobierały nauki:

Jaki tam był kurs nauk, nigdy tego jakoś dociec nie mogłam, ale to wiem, że głów-
nie uczyły się po francusku. [...] Damy z Framugi w czasie odwiedzin u dam ze Szka-
tuły mówiły bardzo biegle innym jeszcze, jakimś podobno angielskim językiem, ale
go nigdy zrozumieć ani wymiarkować nie mogłam, tak wymowa ich była szybką
i obfitą55.

52 Ibidem, s. 159.
53 Ibidem, s. 161.
54 Ibidem, s. 160.
55 Ibidem.
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Ta „szybka i obfita wymowa” − „jakiś podobno angielski język” − to przecież
dziecięcy folklor56, istotny składnik dziecięcego świata. Autorka folkloru nie cytuje;
owszem, zaznacza − podobnie jak wcześniej Prus − jego obecność, ale na innym
poziomie niż niedoskonałość wysłowienia wynikła z wczesnego stanu rozwoju
narządów mowy: Konopnicka musiała słyszeć tzw. rymy dziecięce towarzyszące
zabawom, a charakterystyczne dla różnych kręgów kultury europejskiej57, dziecię-
ce eksperymenty i zabawy słowem, pozbawione jakiegokolwiek sensu bajdurzenia,
których istotnym składnikiem pozostaje do dziś wymyślanie nowych słów, a nawet
języków. Ten „jakiś podobno angielski język” jest oczywiście dziecięcym produk-
tem, nazwanym „angielskim” zapewne z racji dżentelmenerii i egzotyki, z jaką
kultura tego kraju kojarzyć się mogła w ówczesnej świadomości zbiorowej.

Świat dziecięcych zabaw, ujawniający dramatyzm ludzki i historiozoficzny,
jest beztroski, wypełniają go bliskie i serdeczne związki dzieci, zgodnie budują-
cych przestrzeń wyobraźni. Odzwierciedla ona egzystencjalną tragedię człowieka
i historii, ale dzieci nie zdają sobie z tego sprawy, trwają pośród pytań o czło-
wieka i jego światy, nie doświadczając prawdziwego dramatyzmu szukania od-
powiedzi. Ich lalki naśladują zachowania dorosłych, a same dzieci zanurzają się
w bezmiar pogodnego szczęścia, znaczonego rytmem popołudniowego podwie-
czorku i deseru spożywanego w ogrodzie.

Tym samym tropem szła kilkadziesiąt lat później europejska proza o dzieciń-
stwie pochłoniętym zabawą, dzieciństwie beztroskim, upływającym w opiekuń-
czym cieniu matki, która w każdej chwili, jak narratorka Lalek..., włącza się
w bieg zdarzeń, by roztrząsać wątpliwości i dylematy, gasić emocje, spieszyć
z radą i odpowiadać na pytania − jak to w kwestii tożsamości księdza wikarego,
co stracił wszystko prócz głowy.

56 Zainteresowanie folklorem dziecięcym w ówczesnej Europie nie było zjawiskiem nowym,
przeciwnie, można wskazać na ukształtowaną już wówczas tradycję badawczą, a zwłaszcza zbie-
raczą. Pierwszym, który spisywał folklorystyczne teksty dziecięce, był John Newbery; w ogło-
szonym w 1765 r. tomie Mother Goose Songs pomieścił kilkadziesiąt utworów tego typu, słusznie
jest więc uznawany za pioniera. W 1824 r. wydano klasyczny dziś zbiór Nursery Rhymes (konty-
nuowany zresztą w różnych edycjach i rozszerzany do dziś). W Rosji zbierano teksty rymowanek
dziecięcych, gier, zagadek głównie w celach pedagogicznych (tomy I.P. Sacharowa, J.P. Awdijewej,
zwłaszcza Dietskije piesni P.A. Bessonowa, 1868). Dorota Simonides ustaliła, że bracia Grimm
nosili się z zamiarem ogłoszenia tomów Pieśni dziecięce, Dziecięce zachowania i obyczaje oraz
Dziecięce wierzenia; niestety, nie udało się im zrealizować tych planów (D. Simonides, Jakub
i Wilhelm Grimmowie a folklor polski [w:] Bracia Grimm i folklor narodów słowiańskich, red.
J. Śliziński i M. Czurak, Warszawa 1989). Achim von Arnim i Clemens Brentano dołączyli do trzy-
tomowego zbioru Des Knaben Wunderborn (1806-1808) aneks zawierający 140 Piosenek dziecię-
cych (Kinderlieder); w wydanym w 1879 r. zbiorze Karla Simrocka Das deutsche Kinderbuch zna-
lazło się już dziesięciokrotnie więcej tekstów gier, zabaw, „pląsów”, „wywracanek”, rymowanek,
przysłów kodyfikujących normy współżycia zespołowego itd.

57 Por. J. Cieślikowski, Wielka zabawa, op. cit., s. 79-97.
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Z dzieciństwa się jednak wyrasta i porzuca zabawę; lalki, o które dziecko
przestaje dbać, „marnieją jakoś dziwnie”. Bo też po wielkiej bitwie, która była
kulminacyjnym punktem historii Szkatulaków i Framużaków, czas upływa i za-
biera przeszłość w niebyt. Tytułowe „moje dzieci” porzucą świat dzieciństwa,
a zostawione bez opieki gałganiane lalki, niegdyś pełne życia, popadną w za-
pomnienie.

Naturalnym kontekstem interpretacyjnym dla Lalek moich dzieci jest niewielki
poemacik Konopnickiej Na jagody. Lalka występuje tu pozornie w tej samej roli,
co w omówionej wyżej noweli: jest zabawką ożywioną mocą dziecięcej wyobraź-
ni, jednak − i w tym sensie jest to dziełko sumujące doświadczenia obrazowa-
nia pozytywistycznego − wchodzi w rolę dziecka, nad którym inne, rzeczywiste
musi roztoczyć opiekę. Następuje przesunięcie ról: zabawka staje się dzieckiem,
dziecko − opiekunem, rodzicem, nauczycielem.

Śpiesz się, śpiesz, laleczko,
Bo nie mamy czasu!
Idziem na jagody
Do boru, do lasu!

Dziecko wchodzi w rolę dorosłego: ponagla lalkę do podjęcia zaplanowa-
nych na dany dzień działań, następnie tłumaczy otaczający świat, wreszcie utula
w chwili, gdy pojawia się (wyimaginowane przecież, a więc teatralne) niebezpie-
czeństwo. Bohater przekracza w ten sposób granicę tego, co realne i tego, co fan-
tastyczne, traktując obie te rzeczywistości z jednakową powagą i w jednakowo
bezwzględny sposób przestrzegając obowiązujących w obu sferach praw. Nie ma
dla dziecka żadnej umowności, żadnego cudzysłowu: trwając w wyobrażonym
świecie, przyjmuje jego reguły. Jest tu Konopnicka − a to nie wyjątek w jej bogatej
twórczości − odkrywcą psychiki dziecięcej; współczesne badania dowodzą, że ten
właśnie komponent osobowości dziecka wpływa decydująco na charakter zabawy
i modeluje schematy wyobraźni, kształtuje też inteligencję emocjonalną58.

Aż tu Baby Jagi
Wyskoczą dwa koty,
Na sośninie się onej
Huśtają, niecnoty!

58 Por. m.in. W. Okoń, Zabawa a rzeczywistość, Warszawa 1995; M. Kielar-Turska, Mowa
dziecka: słowo i tekst, Kraków 1989; B.C.J. Lievegoed, Fazy rozwoju dziecka, oprac. i przekł.
E. Łyczewska, Toruń 1993; Mity dzieciństwa − dramaty socjalizacji, red. T. Zacharuk, Siedlce
2004; F.L. Ilg, L.B. Amès, S. M. Baker, Rozwój psychiczny dziecka: od 0 do 10 lat, przeł. M. Przy-
lipiak, Gdańsk 1992; I. Greenspan, B.L. Benderly, Rozwój umysłu: emocjonalne podstawy inteli-
gencji, przeł. M. Koraszewska, Poznań 2000.
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I świecą im ślepie
Wśród mroku zielone...
Niech Pan Bóg zachowa
Iść kiedy w tę stronę!...

Boisz się, laleczko?
Nie drżyj, moja miła!
To tylko − tak sobie,
Taka bajka była!!59

Struktura tekstu jest złożona. Na planie rzeczywistym występuje podmiot
liryczny − dziecko, które kieruje swój monolog do lalki. Ta z kolei wchodzi
w rolę dziecka: słucha tekstu, przeżywa lęk przed światem, neutralizowany opo-
wiadaną bajką. Drugie piętro znaczeń buduje opowiedziana lalce bajka, w której
następuje powtórne przekroczenie granic realności i fantazji: koty, co huśtają się
„na sośninie”, są kotami rzeczywistymi i baśniowymi jednocześnie (są to prze-
cież koty Baby Jagi). We wcześniejszej części cytowanego tekstu analogicznie
została przedstawiona postać starego drwala, który w planie realnym jest troskli-
wym pracownikiem lasu, w planie fantastycznym − złoczyńcą, zadającym przy-
rodzie cierpienie. To swobodne przekraczanie granic jawy i snu, realności i fan-
tazji, które pojawi się też w późniejszej o kilkadziesiąt lat kołysance spod znaku
tzw. szkoły folklorystycznej (np. Złoty jeż Szelburg-Zerembiny, Złoty kogucik
Czechowicza60), znamionuje zresztą wiele utworów Konopnickiej, inicjującej ten
„dziecięcy” sposób poezjowania.

Podmiot liryczny opowiada lalce o lesie i ujmuje tę opowieść w formę baśni:
cały las jest ożywionym i tajemniczym uniwersum, w jakimś sensie figurą niezna-
nego, obcego, budzącego lęk świata. Lalka znajduje w dziecku oparcie. Strach
zostaje oddalony, przywrócona harmonia, chwilowo zachwiana przez opieszałość
lalki i jej infantylny lęk. Podmiot zwraca się do lalki słowami: „dziecino”, tym
samym rola dorosłego zostaje definitywnie utwierdzona.

Niewielki poemacik Na jagody jest o tyle ważnym utworem, że odtwarza
modelowy stosunek człowieka dorosłego do dziecka. Dziecko bawi się lalką, ale
też samo jest lalką w rękach osoby dorosłej. I to niezależnie od tego, czy jest to
lalka chciana czy też nie, kochana i przytulana, czy też odepchnięta, bezpańska
i zaniedbana. Miłość dziecka do lalki bywa kapryśna i podlega zmianom, znu-
dzona jedną lalką dziewczynka odrzuca ją, zrażona znikającą urodą, przemi-
jającym wdziękiem, blaknącymi kolorami − zapomina o „osobie” obdarzanej

59 M. Konopnicka, Pisma wybrane, red. J. Nowakowski, t. III: Utwory dla dzieci, oprac. J.Z. Białek,
Warszawa 1988, s. 30-31.

60 Por. J.Z. Jakubowski, Wiersze dla dzieci... ale poezja! (Na przykładzie wiersza Józefa Cze-
chowicza) [w:] tegoż, Porozmawiajmy o poezji, Warszawa 1979.
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uczuciem i wyzwalającej emocje, traktuje ją jak zbędny przedmiot. Zniszczone
ubranka można jeszcze naprawić lub przygotować nowe; utrata wdzięku, blasku,
nadobności, gracji, całej sfery lalczynego piękna − jest bezpowrotna i ostateczna.

Tak oto dochodzimy do dramatu przemijania i odrzucenia. W przestrzeni zaba-
wy doświadcza go lalka, w przestrzeni życia − dziewczynka, która niespodziewa-
nie wyrasta z wieku dziecięcego, a dojrzewając podlega nieuchronnym prawom
czasu: twarz traci anielskość, bujne loki zamieniają się w tłuste włosy, jasny
wzrok pochmurnieje, odzywają się instynkty. Niewinna i piękna lalka-królewna
zostaje wyrzucona z raju beztroskiej zabawy do piekła samotnego unicestwie-
nia, z królestwa hołubionego dziecka do śmietnika niechcianej lalki, z życia do
śmierci. W tej sytuacji zaskoczona obrotem rzeczy opiekunka (jak tytułowa
Dobra pani z noweli Orzeszkowej) lub matka (jak Tuśka z Sezonowej miłości
Zapolskiej) wchodzi w rolę, która przylgnęła do niej w latach najmłodszych: rolę
znudzonej małej dziewczynki. Zabawa się skończyła.

Droga, którą zmierzała Konopnicka w omówionej wyżej noweli, okazuje się
wyjątkowo żywotna. Z jednej strony bowiem mamy utwory ujawniające nie-
zwykły emocjonalizm, jaki cechuje dziecięcy stosunek do lalki, z drugiej zaś
− i tu rodząca się tradycja wydaje się szczególnie ważna − utwory, w których
zabawki, przypominające już postaci rodem z teatru marionetek, uczestniczą
w dramacie istnienia.

Tą pierwszą drogą zmierzają niezliczeni twórcy książek dla dzieci, a także
autorzy utworów lirycznych, np. Bronisława Ostrowska, u której pogrążona w bólu
dziewczynka szlocha na widok „śmierci” lalki. I na nic wszelkie pocieszenia,
na nic radość bujnej wiosny, na nic uwodzące piękno baśni:

Chodź tu! Opowiem ci bajkę: Groźna macocha
Dała przebierać królewnie kąkol od żyta...
Nie płacz! to skończy się dobrze! Roześmiej się trocha!
To bajka. Wszystko jest bajką... Znów żal cię chwyta?
„O, moja lalka! O, moja lalka rozbita!”

B. Ostrowska, Lalka rozbita61

Nieutulona rozpacz dziecka wywołuje reminiscencje młodości − poetka przestaje
być obserwatorem, staje się, poprzez żywe przywołanie przeszłości, uczestnikiem
misterium rozpaczy i cierpienia.

Nurt drugi, bliższy myśleniu parabolicznemu i symbolicznemu, reprezentuje
mało znany wiersz Leśmiana Lalka z tomu Napój cienisty. Ożywiona zabawka,
co „duszę ma z macierzanki i patrzy w lusterko”, staje się figurą człowieka:
oboje podlegają tym samym egzystencjalnym prawom, doświadczają dramatu

61 Wyd. cyt.: Poezja Młodej Polski, wybór i wstęp M. Jastrun, Kraków 1978, s. 399-400.
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przemijania, starości i śmierci. Dziewczynka, która „bawi się nieistnieniem”,
przypomina Boga pochylonego nad niedolą człowieczą. Los lalki jest historią
baśniową, swoistą powieścią, której pisanie polega na odgrywaniu − niczym
w commedii dell’arte − archetypicznych ról: dziewczyny, kochanki, kobiety doj-
rzałej, schorowanej rozmodlonej staruchy, której piękno odpada od twarzy jak
sztukateria od starych murów; namiastkę ratunku − złudną i żałosną − daje maki-
jaż, podszyta rozpaczą, budząca śmieszność groteskowa imitacja niegdysiejszego
piękna. Nie ma tu miejsca na jakąkolwiek nadzieję. Bezwolna lalka poddana jest
żałosnym zabiegom upiększającym, potem wystawiana na widok publiczny.

Wyrwę w biodrach zasklepią, brew wznowią nad okiem,
Wargom uśmiech narzucą taki, że aż zbrzydnie,
I na pokaz wystawią, abym się bezwstydnie
Do przechodniów łatanym mizdrzyła urokiem.

Dramat istnienia splata się z dramatem nieistnienia. Lalka przeżywa ludzką dolę
w sposób w pełni świadomy. Ta świadomość jest źródłem dodatkowej egzysten-
cjalnej tragiczności. Status ontologiczny lalki komplikuje się: jest człowiekiem
w tym, co najtrudniejsze − w bólu przemijania; nie jest człowiekiem w tym,
co otwiera nadzieję − w perspektywie zbawienia.

Stracę wartość. Nastąpią cen spadki i zniżki.
I wówczas, gdy już mroki poczuję w pobliżu,
Wyciągnę dłonie ścisłe i wklęsłe, jak łyżki,
Do Boga, co nie za mnie umierał na krzyżu!

Niebo nie jest jednak puste: lalka, choć zabawka w rękach człowieka, choć pozba-
wiona duszy, może liczyć na Boży odruch litości.

On, widząc, jak mi trudno, choć sen się snem łata,
Grać rolę siebie samej na życia arenie,
Dla prób nieśmiertelności, po zniżonej cenie
Nabędzie mnie − za jedną łzę z tamtego świata!62

Leśmianowska lalka jest odmieńcem, poetką: pisze baśń, która „wyszła już
z mody” − odgrywa tym samym dramat z jednej strony typowego ludzkiego istnie-
nia, z drugiej − w szerszej perspektywie − bytu artysty, wyklętego, brzydnące-
go, zapominanego, starzejącego się, poniekąd skłóconego ze współczesnością,
wyśmianego. Lecz jakież jest lekarstwo na drwinę, odtrącenie i niezrozumienie?
Nie przez przypadek pojawia się w wierszu aluzja do okrutnie okaleczonego

62 B. Leśmian, Poezje wybrane, oprac. J. Trznadel, BN I 217, Wrocław 1983, s. 171.



69

2. Lalki w teatrze świata

bohatera powieści Wiktora Hugo: „mam stały wyraz twarzy, niby Człowiek
Śmiechu”. Sztuczny, „przyklejony do ust” śmiech jest pozorny, w istocie bowiem
to grymas bólu.

Podobnie w Historiach maniaków Jaworskiego: Medi, królewska córa, w sali
rycerskiej bawi się lalkami, z jej woli odgrywają one ludzkie role, uczestniczą
w balach i uroczystych „królewskich zrękowinach”, w wyniku których łączą się
w pary zgodnie z wolą dziecka − wchodzi ono więc, podobnie jak u Konopnic-
kiej, w rolę Boga, demiurga i kapryśnego pana decydującego o kształcie ludzkich
losów. Ojciec Medi wspomina:

Sadowiłaś je [lalki] u stóp moich na wzorzystym dywanie, układając parami. W pośpie-
chu niebezpieczne powstawały mezaliansy. Chciałem zwrócić twoją uwagę na możli-
wy skandal. Lecz zniecierpliwiona postanowiłaś zaraz. Więc wyszła pobożna rybacz-
ka za wątłego, karnawałowego pierrota, o zupełnie nieznanej przeszłości. Wytwornej
księżniczce z ogrodów wersalskich dostał się zwalisty dragon szwedzki. Dumny grand
hiszpański musiał się zgodzić na płochą gryzetkę, a skoczny piekarczyk na poważną,
siwowłosą damę, w czarnej, aksamitnej sukni. Zbyt gwałtownie postąpiłaś, Medi,
i wbrew przyjętym zwyczajom63.

Zabawa tylko z pozoru jest kaleką formą istnienia, które trzeba wydobyć spod
obrazów i zdarzeń, w istocie jest językiem egzystencji, jest doświadczeniem bytu.
Te same prawa rządzą zabawą dziecka i zabawą Boga. Na wszystkich piętrach
istnienia tak samo się czuje i cierpi, tak samo nienawidzi i kocha, morduje, wyba-
wia, przeklina, błogosławi; na wszystkich piętrach człowiek-lalka jest igraszką
w cudzych rękach.

Po ceremonii, w której żywy brałem udział, kazałaś mi złączone pary pozamykać
w mrocznych, zimnych szufladach wielkiej szafy bibliotecznej. Musiałem na klucz po-
zamykać, by cię uspokoić. Czyż można było? A jednak po dziś dzień tam spoczywają
− niedawno zaglądałem − w zupełnej zgodzie i z piętnem tożsamości na obliczu.
Po latach zaś dzień twej koronacji − jakże uroczysty, a jaki okropny w następstwach!64

Paralela między człowiekiem i lalką nabiera pełnej tragizmu wyrazistości,
metaforyzacja świata prowadzi nieledwie do nadania całej opowiedzianej historii
charakteru apologu. Trudno, oczywiście, domniemywać, że Jaworski prowadzi
dialog z nowelą Konopnickiej o Framużakach i Szkatulakach, uderza jednak
zarówno bliskość obrazowania, jak i pochylenie nad regułami dziecięcej zaba-
wy, w której poszukuje autor odległych, ale jednocześnie wyrazistych odniesień
do praw rzeczywistego świata − tak wewnątrzliterackiego, jak i zewnętrznego

63 R. Jaworski, Historie maniaków, Kraków 1978, s. 66-67.
64 Ibidem, s. 67.
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wobec tekstu. W tym sensie zabawa lalkami staje się miniaturą Kosmosu, swoistą
makietą, pomniejszoną i udziecinnioną, która pozwala na dystans wobec całej
przestrzeni ludzkiego życia (ironia romantyczna!). Ujawnia się w ten sposób napię-
cie wywołane konfrontacją różnych poziomów percepcji rzeczywistości.

Medi bierze więc ślub w starych, niestosowanych już dekoracjach przywołują-
cych na myśl scenerię teatralną („Z mansardy kazałem powynosić stare stro-
je...”). Całe zdarzenie ulega teatralizacji; życie jest to teatr marionetek, w którym
Medi przypada określona w scenariuszu rola. By się w nią wcielić, dziewczyna
musi zostać „udziecinniona”: wygląda jak lalka, która służy do zabawy. Zresztą
nie przez przypadek pojawiają się tu odniesienia ikonograficzne.

Spoczywałaś w sukience z niebieskich koronek na rzeźbionym krześle z czarnego
dębu. W zadumie główkę w tył pochyliłaś (matki zwyczajem) i mglistymi oczkami
chciwie wpiłaś się w przeciwległy wielki gobelin rozpostarty. A na nim wielka odby-
wała się parada: [...] mąż poważny, wyniosły, wkładał koronę na główkę dziewczynki,
co u stóp jego przyklękła65.

Wszelkie dalsze zdarzenia dokonują się za sprawą pragnienia dziecka, pragnie-
nia wynikłego z przeniesienia reguł zabawy na reguły życia − z tą tylko różnicą,
że ożywione lalki zajmują miejsce w zamkniętej bibliotece lub na naśladującej
malowidło tkaninie, która zostaje przedstawiona w sposób sugerujący ożywienie
obrazu.

Jaworski − wzorem takich malarzy jak przywoływani już Boucher (Śniadanie),
Smuglewicz (Portret rodziny Prozorów) czy David (Portret pani Sériziant z synem
Emilem) − utożsamia dziecko z lalką, zrywa jednak z tradycją sentymentalną,
w konsekwencji dziecięcy beztroski raj przeradza się w dziecięcą apokalipsę.

Podobnie w wierszu Władysława Bełzy Pajac, poświęconym chłopcu pracu-
jącemu w cyrku. Wiersz ten nie byłby może godny większej uwagi, gdyby nie
znamienne utożsamienie dziecka z rolą tytułowego pajaca − lalki, marionetki czy
klauna: bity jak zwierzę i poniżany mały chłopiec, z okaleczonym, skatowanym,
posiniaczonym ciałem staje się obiektem drwin publiczności. Kaźń dziecka
przynosi gawiedzi podszytą koszmarem rozrywkę.

A między publiką uciechy nie mało,
Dziś tłum się zabawi sowicie.

Cóż z tego, że nieraz na włosku wisiało
Kalectwo dzieciny lub życie! [...]

Łzę w sercu utaić! − Batogi! − jak spłynie,
Bo tłumu nie bawią łzy cudze!

65 Ibidem.
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O, hasaj dziecino! nieszczęsną twą dolę
Publika ci brawem ozłaca...

Przed zgromadzoną publicznością mały chłopiec posłusznie odgrywa wyuczoną
rolę. Teatr marionetek przeradza się w piekło samotności dzieciństwa.

Lecz gawiedź się o to nie pyta wesoła,
Co kryje ta czapka z dzwonkami?

Tłum bilet zapłacił i słusznie też woła,
By śmiech mu rzucano garściami66.

Oczywiście, wiersz ma charakter oskarżycielski, jest apelem do odbiorcy doty-
czącym typowej dla epoki kwestii zainteresowania losem sierot, pozbawionych
opieki lub otoczonych opieką jedynie pozorną (bezdomnego chłopca przygarnął
dyrektor cyrku, który za skromną strawę, koszulę i dach nad głową „połamał mu
kości”). Gdyby jednak − a ta perspektywa interpretacyjna jest nader kusząca,
choć narzucona przez dystans, jaki uzyskuje się wobec przedmiotu dociekań
w chwili syntetyzowania refleksji − odczytać wiersz jako jeszcze jedną pozyty-
wistyczną parabolę67, otrzymalibyśmy zminiaturyzowaną opowieść o relacjach
między obserwującą scenę gawiedzią i dzieckiem, dla którego scena jest teatrem
życia. W wierszu Bełzy tłum, co „bilet zapłacił”, żąda śmiechu; wydaje się, że
w rzeczywistości szerszej, społecznej, tenże sam tłum żąda przeżywania wzru-
szeń wywołanych spotkaniem z dzieckiem-aniołem, dzieckiem-lalką, dzieckiem-
-marionetką. Na dnie tych wszystkich dziecięcych obrazowań, tych wielorakich
przedstawień, portretów, dociekań, tych wszystkich opisów literackich i ujęć
ikonograficznych leży ten sam mechanizm, o którym pisał Bełza: mechanizm
reakcji tłumu na grę obserwowanego dziecka. Tyle, że nie zawsze scena życia
jest sceną cyrku, bywa sceną lasów i łąk, zielonych ogrodów, sadów ciężkich
od jabłek, izb szkolnych, sceną dziecięcych zabaw i dziecięcego swawolenia,
sceną cierpienia i sceną śmierci. Jednak ponad wszelką wątpliwość najbardziej
charakterystyczną formą teatru dziecięcego był i pozostaje do dziś − teatr
lalek.

Nie bez znaczenia jest i ta okoliczność, że naturalnym kontekstem dla kształto-
wania postaci dziecka w literaturze i sztuce pozostawały baśnie, których bohaterki
i bohaterowie odgrywają wciąż te same role, niezależne od okoliczności, środo-
wiska, przebiegu zdarzeń. Wpływ literatur obcych, zwłaszcza angielskiej powieści
rozwojowej (m.in. Dawid Copperfield Dickensa, Jane Eyre Charlotte Brontë),
nie wyparł schematu commedii dell’arte; owszem, w niektórych wypadkach,

66 Poezje Władysława Bełzy, op. cit., s. 264.
67 Por. A. Martuszewska, Pozytywistyczne parabole, Gdańsk 1997.
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jak w Emancypantkach Prusa, dają się zauważyć inspiracje bardziej zdecydowa-
ne, ale obejmują one krąg (niekiedy melodramatycznych) doświadczeń młodości,
w mniejszym stopniu dzieciństwa68. Z drugiej jednak strony literatura europejska
podsuwała wzory dziecięcych bohaterów znacznie odbiegające od steatralizowa-
nych portretów − niewyczerpanym źródłem odniesień mogła była być literatura
francuska. Pełne cierpienia dzieciństwo z René Chateaubrianda bardziej patrono-
wało romantykom, ale już Lilia w dolinie Balzaka, zawierająca portret chłopca
nie kochanego przez matkę, krańcowa bieda dzieci w Tajemnicach Paryża Sue
i Nędznikach Hugo, w Germinalu i W matni Zoli − to ważny obszar wpływów,
jaki literatura francuska wywiera na polski portret dziecka. Równie bliskie były
twórcom przełomu wieków XIX i XX lektury nasycone nostalgią za dzieciń-
stwem, oparte na przekonaniu o takich mitycznych atrybutach młodego wieku
jak niewinność, czystość moralna, żywiołowość wyobraźni: Pustelnia parmeńska
Stendhala (dzieciństwo Fabrycego del Dongo), Dom Klaudyny Colette, Rok dzie-
więćdziesiąty trzeci Hugo (dzieci owdowiałej Michaliny Fléchard).

Między tymi wielkimi powieściami jest też miejsce dla polskich bohaterów
dziecięcych. Podobnie jak ich europejscy rówieśnicy zdążają przez życie po
wąskiej ścieżce dzielącej cierpienie od szczęścia, odrzucenie od miłości, życie od
śmierci.

* * *

Płowowłose dziecko-lalka stopniowo usuwa się w cień. Jego miejsce, tak za-
dziwiająco trwałe w kulturze, bo obejmujące przestrzeń kilku stuleci, zajmuje
nowy portret i nowa postać: dziecko wtajemniczone w dramat śmierci, przemija-
nia, czasu, transcendencji, dziecko zawieszone między dzieciństwem i starością.
Milkną echa obrazów Jacques’a-Louisa Davida, Kotsisa, Jeana-Baptiste’a Greu-
ze’a, Józefa Chełmońskiego, Franciszka Kostrzewskiego, Tadeusza Ajdukiewicza,
Jana Matejki. Portretowi dziecka patronować zaczynają Wojtkiewicz i Makowski.
Zmienia się funkcja dziecka w malarstwie: do tej pory − dowodzi Urszula Ma-
kowska69 − miało ono ewokować nastrój, wzruszać, teraz, w okresie modernizmu,
staje się autonomiczną postacią obdarzoną własnym życiem, tajemnym i nieodgad-
nionym wnętrzem, własną przestrzenią psychiczną. Uzasadniając tę tezę wska-
zuje Makowska na płótna takich malarzy jak Jacek Malczewski, Stanisław Wys-
piański, Wojciech Weiss, Witold Wojtkiewicz, Władysław Podkowiński, Teodor
Axentowicz, Olga Boznańska, Józef Pankiewicz. Już sam przegląd nazwisk,

68 T. Sobieraj, Twórczość Bolesława Prusa a konwencje powieści rozwojowej [w:] Bolesław
Prus. Publicysta. Myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita, Lublin 2003.

69 U. Makowska, Dziecko w malarstwie polskiego modernizmu [w:] Mit dzieciństwa w sztuce
młodopolskiej, op. cit.
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uwzględniający przecież jedynie najbardziej znaczące postaci epoki, dowodzi
rozległości i głębi zjawiska. Co ciekawe, ta właśnie rozległość powoduje, że
w tekstach literackich odniesienia do malarstwa europejskiego zostają wyparte
przez kontekst rodzimy.

Malarskie i literackie dziecko młodopolskie odgrywa nową już rolę w teatrze
życia. Dramat Medi z opowieści Jaworskiego dokonuje się w starej, tradycyjnej,
jakby niemodnej baśniowej rekwizytorni, podobnie w przywołanym wyżej wier-
szu Leśmiana. To samo zjawisko można zauważyć w kompozycjach Wojtkie-
wicza. Lalka postrzegana jest w sposób alegoryczny lub symboliczny70. Dzieci-
-lalki-starcy z obrazów autora Ceremonii niepokoją: łączą przestrzenie czasu,
ujawniają teatralizację życia i grozę przemijania. Wystarczy porównać Portret
trojga dzieci artysty Matejki z obrazami Wojtkiewicza podejmującymi analo-
giczną tematykę, by dostrzec doniosłość tych przekształceń − zastygłe, zatrzy-
mane w czasie, ujmujące prostotą dzieci z płótna Matejki zostają wyparte przez
dynamiczne figury dziecięce Wojtkiewicza; dynamizm ten (jak choćby w Korowo-
dzie dziecięcym) wynika nie tylko z ruchu dokonującego się na planie przestrzeni,
ale także z groteskowego i niemal surrealistycznego niepokoju przemijania. Lalka
− podobnie jak w wierszu Leśmiana − nie zastyga ponad czasem, przeciwnie:
trwa w samym centrum misterium czasu, przemija, brzydnie, traci wszystko, na
czym fundowała się swoistość jej bytu. Dziecko, starzec i lalka stają się tożsame.

Dziecko jako marionetka w teatrze życia − ten pomysł Wojtkiewicza odcis-
nął piętno w kulturze dalszych lat, odzywa się w poezji znacznie późniejszej.
Przykład z Różewicza:

Konie na biegunach
kwiaty śnięte
marionetki
klowni
umarłe lalki
w śmiertelnych koszulach
w białych czapkach
kapturach
[...]
aktorzy larwy
emeryci
jak czarne splątane
nici
z osnowy wyprute

70 Por. A. Czabanowska-Wróbel, Dzieci, pajace i lalki [w:] tejże, Dziecko. Symbol i zagadnienie
antropologiczne w literaturze Młodej Polski, op. cit.
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splątane niepotrzebne
czekają na śmietniku
kwietniku
na sąd ostateczny
Cyrk Wojtkiewicza

T. Różewicz, Witolda Wojtkiewicza Sąd ostateczny71

Różewicz odczytuje Wojtkiewiczowską refleksję nie jako precedensową wizję
artysty, lecz jako wywiedziony z głębi podświadomości symboliczny obraz,
w którym metafizyczny lęk został ukazany poprzez figury quasi-dziecięce, „mario-
nety” i „szmaciane pałuby”, jak nazwał je Wiesław Juszczak72. Człowiek uwię-
ziony w pętli istnienia, więzień czasu i własnych egzystencjalnych determinant
jest żałosny i śmieszny, żyje na śmietniku czasu73. Dyskurs poetycko-ikono-
graficzny ma charakter bardzo dosłowny, Różewicz nie interpretuje Wojtkie-
wicza, wyraża go w materii tekstu poetyckiego, poddaje − by posłużyć się okreś-
leniem Mieczysława Dąbrowskiego − „procesowi usensownienia”74. Żałosna
przypadkowość ludzkiego losu jest − jakby w rozwinięciu Wojtkiewiczowskiej
refleksji − odarta z kostiumu umowności, brutalnie dziecięca, bo ukazana bez
cudzysłowu, w nasyconej gwałtownością sensualistycznej sferze istnienia. Nawią-
zania do marionetek Wojtkiewicza pojawiają się jeszcze w późnej twórczości
poety75.

Odmienny jest program ikonograficzny Tadeusza Makowskiego, odmienne są
też reminiscencje poetyckie jego wizji. Dzieci z obrazów Makowskiego, w prze-
ciwieństwie do kompozycji Wojtkiewicza, pogrążone są w bezruchu, zastygłe
w teatrzyku życia. Mali bohaterowie autora słynnego dzieła Vita brevis, ars longa
trwają w świecie ceremonii, ale ceremonia ta nie jest już ani owładnięta przej-
mującym pesymizmem, ani mito- czy baśniotwórcza. Tradycja malarstwa holen-
derskiego i niderlandzkiego, a zwłaszcza naiwny realizm, polska sztuka ludowa
− wszystko to kształtowało klimat pogodnej refleksji, przełamujący zrodzoną
przez Wojtkiewicza tradycję. Dziecięco-lalkowe malarstwo figuralne Makow-
skiego to teatr wywodzący się z maskarady i karnawału, liryczny, ciepły, pełen
radości życia i trwania w przestrzeni wyzbytej z dramatu przemijania, zastygłej
ponad czasem.

71 T. Różewicz, Na powierzchni poematu i w środku. Nowy wybór wierszy, Warszawa 1983, s. 106.
72 W. Juszczak, Wojtkiewicz i nowa sztuka, Warszawa 1965, s. 131.
73 O poezji Różewicza jako „poezji śmietników” pisze Andrzej Lam w studium Poezja w stanie

zagrożenia [w:] Pisać proza rok 2000. Studia i szkice literackie, red. A. Lam, T. Wroczyński,
Warszawa 2002.

74 M. Dąbrowski, Intertekstualność jako metoda badania literatury [w:] Pisać poza rok 2000,
op. cit., s. 108.

75 T. Różewicz, Szara strefa, Wrocław 2003.
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Nastrój radości, jasne barwy, kreska zdecydowana, ale jakby „niedokreślona”,
jakby niedopracowana przez „akademika”, naiwność w przedstawianiu rzeczy-
wistości, prostota symboliki pełniącej tu niekiedy rolę ornamentacyjno-atrybutal-
ną (słowik, kwiaty w ręku, lalki, rekwizyty teatralno-muzyczne: trąby, bębenki,
fujarki), delikatna deformacja kształtów, ostra, zdecydowana paleta barw, zami-
łowanie do bogactwa szczegółów − wszystko to ujawnia subtelną stylizację na
kreskę dziecięcą, niewprawną i naiwną. Powolność dziecięcego czasu i nieskry-
wana radość, ujawniająca się nawet w tych nielicznych kompozycjach, w których
postaci pozostają w zamyśleniu i tchnącej „młodopolszczyzną” zadumie (przy-
wołane już płótno Vita brevis), odsyłają do zdeformowanej topiki raju wypeł-
nionego błogim szczęściem. Teatralizacja postaci jest tu tak daleko posunięta,
że obejmuje już nie tylko dzieci-marionetki, ale nawet otaczające je zwierzęta.
Najbardziej pod tym względem charakterystyczne wydaje się Wiejskie podwórko:
mały pastuszek jest w takim samym stopniu lalką w dziecięcym teatrzyku życia,
co gęsi i kury, które pasie. Podobny typ realizacji tematu znajdziemy w Dzieciach
z turoniem − kolędnicy odgrywają swoje teatralne role zgodnie z oczywistym
scenariuszem zdarzeń.

Malarstwo Makowskiego, podobnie jak Wojtkiewiczowskie, znajduje reminis-
cencje poetyckie. Różewicz − zafascynowany przede wszystkim Wojtkiewiczem
− z Wojtkiewiczowskiej perspektywy czyta Makowskiego, w wierszu na drodze...
wydobywa w tak przecież odmiennych indywidualnościach twórczych analogie:

tajemnicze dzieci
z obrazów
Wojtkiewicza
ukryte po kątach
słuchały naszych rozmów
o poezji malarstwie muzyce
czasem piszczały
uśmiechały się milczały

tajemnicze dzieci
z obrazów
Makowskiego
płaskie pajacyki
z przyprawionymi
czerwonymi nosami
z gilem u nosa
uśmiechały się76

76 Ibidem, s. 11.
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Analogia ta wyznaczona jest przez obszar ludzkiej, może raczej specyficznie
dziecięcej kondycji; ale i dorosłych czeka ten sam los dzieci-starców „kryjących
się po kątach”. Koło czasu zamyka się, życie upływa wedle prawideł słynnego
monologu Jakuba z komedii Szekspira Jak wam się podoba77.

Jest to parantela incydentalnie zbudowana, nietypowa dla poetyckiej refleksji.
Zwykle liryka eksponuje „osobność” Makowskiego, wydobywa charakterystycz-
ną dla niego teatralizację dziecięcego świata − pogodną, ciepłą, jasną w barwach,
bardziej wiosenną niż jesienną, bliższą światłu wschodzącego słońca niż mrocz-
niejącym cieniom zmierzchu. I jeszcze jedno: Wojtkiewiczowski szalony, ma-
kabryczny taniec z pogranicza jawy i sennego koszmaru, życia i śmierci, taniec
na progu nicości − jest niepowstrzymany, uczestnicy korowodu nie mogą się
zeń wyrwać, starcy nie mogą uwolnić się od dziecięcej zabawy, jak Świdryga
i Midryga z wiersza Leśmiana. U Makowskiego przeciwnie: wszystko zostaje
zatrzymane w bezruchu, na chwilę pełną ciepła i słonecznej pełni bytu.

77 Porównanie dwóch wersji przekładu tego monologu uświadamia zmiany, jakie dokonały się
w sposobie ujmowania dziecka i dzieciństwa. W tłumaczeniu Ulricha pojawiają się zdrobnienia,
widać więc wpływ klimatu epoki, który nakazywał tkliwość w przedstawianiu stosunku człowieka
dorosłego do dziecka, czułość; stąd też dziecko, określone mianem „słabego niemowlątka” − „kwili”,
czyli popłakuje cicho i żałośnie; skądinąd czasownik „kwilić” odnosi się również do śpiewu ptaków
(ptak kwili, czyli szczebiocze; w tym sensie „szczebiotać” może również dziecko). W przekładzie
Barańczaka niemowlę „ślini się z wrzaskiem”. Różnica widoczna: kwilenie wywołuje reakcje pozy-
tywne (litość, wzruszenie, czułość); wrzask kojarzy się z krzykiem i hałasem, towarzyszą mu uczucia
niechęci. Widać też różnice w sposobie ukazania idącego do szkoły młodzieńca.

Świat jest teatrem, aktorami ludzie,
Którzy kolejno wchodzą i znikają.
Każdy tam aktor nie jedną gra rolę,
Bo siedem wieków dramat życia składa.
W pierwszym więc akcie słabe niemowlątko
Na piersiach mamki ślini się i kwili;
Następnie uczeń z teką, zapłakany,
Ślimaczym krokiem wlecze się do szkoły.

[przekład Leona Ulricha, 1876]

Cały świat to scena,
A ludzie na nim to tylko aktorzy.
Każdy z nich wchodzi na scenę i znika,
A kiedy na niej jest, gra różne role
W siedmioaktowym dramacie żywota.
Najpierw niemowlę, śliniące się z wrzaskiem
W ramionach niańki. Potem uczniak z torbą
Na książki, z buzią jak wypucowane
Poranne niebo, wlokący się z jękiem
Do nielubianej szkoły [...]

[przekład Stanisława Barańczaka, 1990]
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Makowski dotyka samego jądra dziecięcości, znajduje jego swoistość tak
w przestawieniach, jak w odniesieniach kukiełkowo-pajacykowo-lalczanych, jak
wreszcie w samej fakturze obrazów i przedstawionej zabawowej rekwizytorni
(na obrazie Dziewczynka i chińskie lalki uderza tożsamość wszystkich postaci,
jakby przynależały one temu samemu kręgowi istnienia). Dlatego przekształca
zespół wizji i symboliki młodopolskiej: ta sama rekwizytornia baśniowo-teatral-
na, która u Wojtkiewicza wprowadzała tragiczny rytuał życia i śmierci, u Makow-
skiego znaczy już tylko życie. Charakterystyczny pod tym względem jest Powrót
ze spaceru − dzieci pogrążone są w sferze baśni, ale nie mrocznej, lecz pogod-
nej i pięknej. Podobnie w Vita brevis − dziewczynki są smutne, umieszczona
pomiędzy nimi staruszka pełna uśmiechu; właśnie ten uśmiech nadaje kompo-
zycji charakter radosny, tworzy nastrój pogody życia i pełni dobra, które w końcu
zwycięża. Manifestacyjnie odwracając tradycyjne role (tu smutne są dzieci,
a radosna jest staruszka) Makowski z jednej strony polemizuje ze zrytualizo-
wanymi ujęciami ludzkiego życia, z drugiej jednak konsekwentnie przedstawia
człowieka jako lalkę, marionetkę teatralną, odgrywającą wyuczone role lub
próbującą zaprzeczyć im. Człowiek pozostaje lalką „w rękach życia”, podobnie
jak rzeczywista lalka w rękach małej dziewczynki umieszczonej po prawej stro-
nie obrazu.

Makowski łączy tradycję ze współczesnością, nawiązuje do Cornelisa de Vos
(słynny Portret Magdaleny de Vos), wydobywa pewną nieporadność dziecka,
wywołującą u widza odruch współodczuwania i tęsknoty. Dzieci Makowskiego,
w przeciwieństwie do kompozycji Olgi Boznańskiej, mają oczy wyraziste, jasne
i otwarte spojrzenie; często spoglądają wprost, jakby wpatrzone w widza, nie kryją
wewnętrznego świata, przeciwnie: ujmują otwartością. Przykładem Portret Julia-
nowej Nowakowskiej z córką: mała dziewczynka trzyma w ręku lalkę, patrzy
z radosnym i nieco tajemniczym uśmiechem; przeciwieństwem dziecka jest tu
matka: ucieka wzrokiem poza obraz, jakby chciała ukryć zadumę lub tajemnicę.
Każda z bohaterek jest na swój sposób piękna, nawet urzekająca, ale każda
ma inne doświadczenia psychiczne: przy tym doświadczenie lat uwidacznia się
nie w twarzy kobiety, lecz w geście jej ciała.

Prowadzi to do oczywistych pokrewieństw z fotografią, która tak często poja-
wia się jako reminiscencja literacka, zwłaszcza w prozie wspomnieniowej; wiele
obrazów Makowskiego (Chłopczyk na łóżku, Dwoje dzieci z psem, Kąpiel, Mali
przyjaciele, Odlot jaskółek, W pracowni, Troje dzieci pod drogowskazem, Vita
brevis) to kompozycje figuralne jawnie wstrzymujące ruch, jawnie pozowane.
Można tu wskazać z jednej strony na dyskurs z tradycją portretowania (dyskurs
ten ujawnia np. Mała Gioconda), z drugiej − na próby wyzyskania właśnie wzorca
fotograficznego.
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Swoistość Makowskiego dobrze ujawnia zestawienie z Wojtkiewiczem. Jerzy
Sosnowski tak komentuje kompozycje tego ostatniego: „Dzieci, zaskoczone burzą,
uciekają w głąb obrazu. Trzymając się za ręce, próbują wtopić się w tło. Jeszcze
przed chwilą tanecznym korowodem, biegną teraz w popłochu, szukając ukrycia.
Ich skulone sylwetki gwałtownie cofają się ku lewej stronie obrazu, jakby chciały
co prędzej zemknąć z pola widzenia”78. Dzieci Makowskiego przeciwnie: chcia-
łyby jak najdłużej pozostać w kadrze, zatrzymać przedstawienie, pozostać w nim.
Nic nie zagraża bezpiecznemu światu szczęścia. Dziecko-lalka nie jest już senty-
mentalnym portretem wzbudzającym czułość. Jest zatrzymanym w kadrze obra-
zem swoistej dziecięcej pełni.

Jest Makowski piewcą dziecka i dzieciństwa, przybliża się bardzo wyraźnie do
sposobu przeżywania świata przez malowane postaci, do ich psychiki, nawiązuje
jednocześnie do prostoty polskiej sztuki ludowej (Kapela dziecięca z 1922 r.,
otwierająca cykl „dziecięcych” obrazów), z jej prostotą rysunku (Zima), naiw-
nością portretowania, skrótem myślowym, alegoryzacją, wreszcie charakterys-
tycznymi bohaterami − nigdy u Makowskiego nie są to dzieci z bogatych, zasob-
nych domów, przeciwnie: zwyczajne wiejskie podwórko, droga, chata, kołyska
(Wiejskie podwórko, Dwaj mali przyjaciele, Dzieci z turoniem) są ich naturalnym
miejscem życia. Towarzyszą im zwierzęta, z którymi pozostają w spontanicznej
zażyłości i ścisłym serdecznym związku emocji.

Lecz dziecięcy świat Makowskiego nie jest jednolity: z jednej strony dziecię-
cość ma charakter arkadyjski i idylliczny (trudno nie zauważyć tu wpływów
Władysława Ślewińskiego i Celnika Rousseau, których twórczość fascynowała
malarza w latach młodości), z drugiej jednak przeradza się w maskaradę (czyżby
echa Wojtkiewicza?), spektakl pełen tajemniczości i groteski, dzieci z ptasimi
nosami (Maskarada, Maski), zagadkowe i zamyślone, umieszczone pośród oży-
wionych lalek, usytuowane między młodością i starością − wszystko to powo-
duje, że mali bohaterowie odsyłają do ogólniejszych, uniwersalnych treści ludzkiej
egzystencji, przeniesionych tu w alegoryczno-symboliczny świat dzieciństwa.

Podsumujmy tę część rozważań. U Wojtkiewicza dziecko jest lalką-starcem,
trwa w przerażającym świecie. Zagrożenie, którego doświadcza, płynie z samej
istoty bytu, z jego nieodwołalnych praw. W samym centrum dziecięcej arkadii
czai się zło, kryje się zniszczenie i przemijanie79 − stąd dramatyczna, rozpaczli-
wa i skazana na niepowodzenie próba opętańczej ucieczki: przebudzenia z kosz-
maru życia ku śmierci przynoszącej kres cierpieniu. U Makowskiego dziecko jest

78 J. Sosnowski, Młoda Polska dzieckiem podszyta [w:] tegoż, Śmierć czarownicy! Szkice o lite-
raturze i wątpieniu, Warszawa 1993, s. 72.

79 Nawiązuje tu Wojtkiewicz do alegorycznych przedstawień dziecka w ikonografii piętnasto-
wiecznej: malowane na rytualnych misach, umieszczane na mozaikach przywoływało myśl o krót-
kości ludzkiego życia i przemijaniu człowieka.
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naiwnym w swej pozornej prostocie pajacykiem pochłoniętym radością, zatrzy-
manym jak na fotografii. Zło nie wynika z wnętrza samego dziecięcego świata,
jest zawieszone niejako poza nim, przychodzi z zewnątrz jako prawo bytu lub
historii. Zaczyna się ujawniać dyskurs między ja-dawniej, ja-sprzed-lat i ja-teraz,
ja-znającym-przyszłość.

Taką właśnie opozycję rozbudowuje poezja Baczyńskiego. Podmiot, siłą we-
pchnięty przez Historię w dojrzałość, nie może się odnaleźć, chciałby grać rolę
w teatrzyku Makowskiego, ale taka szansa została mu bezpowrotnie odebrana.
Stąd charakterystyczne przesunięcia w palecie barw, nastroju, w całej symbolicz-
nej przestrzeni.

Dzieci skostniałe rączki kładą na ustach mokrych,
by nie wypadł z nich ognisty miecz.
Bo dzieci są cierpliwe − przykute do murów,
ścięte mrozem w szkło białe, ściskają kredki ust,
by nie wypadły z nich czerwone bąble bólu,
celne jak grom i ostry nóż.
I dzieci są cierpliwe, lecz gdy tkniesz
przemarzłe, przemienione w szkło,
to się rozsypią, tryśnie krew
i drgnie obłoków głuchy dzwon.

K.K. Baczyński, Dzieci na mrozie80

Symbolika charakterystyczna dla Baczyńskiego: dzieci są dotknięte mrozem
zła, zarazem otulone „futrem ciszy”, jakby zatrzymane w kadrze, arcydelikatne,
nietrwałe i kruche, każde dotknięcie może wyrwać je z życia i unicestwić.
Wszystko, co zewnętrzne, stanowi zagrożenie, jest źródłem siły niszczycielskiej,
podmywa podstawy istnienia, narusza właściwy dzieciństwu ład aksjologiczny
(Elegia o... [chłopcu polskim]). Baczyński upatruje samego rdzenia człowieczeń-
stwa w dziecięcości, decydującej w konsekwencji o przynależnym podmiotowi
sposobie istnienia (Legenda). Jest to dziecięcość oparta na tych samych funda-
mentach, na których budował swe malarstwo figuralne Makowski.

Takie proste było wszystko: chleb i nóż,
a gdzie teraz opadło?
Takie proste były lata
− zasuszone w książkach płatki.
Jak obrazki zielenią odczuć?
Niewypukłe obrazki, gładkie.
[...]

80 K.K. Baczyński, Utwory zebrane, op. cit., t. I, s. 212.
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Tylko pamięć wysycha − potok,
świat − klinika trzcinowych lalek.
Dziecinnieje mi ziemia znów
zamykana w tajemnice pudełek.
Oddalony smutek snów
jak nad śmiercią rzucona przełęcz.

Srebrny kluczyk. Nakręcane ptaszki −
− pomniejszone pozytywki zdarzeń.

A to wszystko maleńkie obrazki
powieszone na potężnym konarze.

K.K. Baczyński, Pamiąteczki 81

Jesteśmy w świecie Makowskiego, w świecie „trzcinowych lalek” i „nakrę-
canych ptaszków”, świecie pomniejszonych rysunków, „niewypukłego obrazka”
(motyw przywołany dwukrotnie), jakby stylizowanego na rysunek dziecka. Jest
to rzeczywistość sui generis malarska, wywiedziona z tradycji (wnętrze puzderka
wypełnionego zabawkami − miniaturami człowieka). Same zaś zabawki nabie-
rają, konsekwentnie wzorem Makowskiego, dodatkowych znaczeń: czy to jako
atrybuty dziecięcości, czy jako figury samych dzieci (w Słowach do deszczu
monolog poety skierowany zostaje do stłuczonej „dziewczynki z porcelany” −
dziewczynka jest tu zarówno przedmiotem, jak i czystym „ja” dziecięcym, nie
wymagającym dalszych określeń). Estetyka Baczyńskiego rozbudowuje się, oczy-
wiście, nie tylko w sferze odniesień malarskich, ale przede wszystkim w obrębie
filozofii wartości, narzucającej podstawową różnicę między tym, co dziecięce
(niewinność, czystość, bezgrzeszność) z jednej i tym, co dorosłe (grzeszność,
śmierć, ciemność) z drugiej strony.

Swoista teatralizacja Makowskiego znajduje również inne reminiscencje lite-
rackie − jak w Śnie złotowłosej dziewczynki Tuwima, gdzie „zmysłowa [...] dziew-
czynka blada” i jej ukochany chłopak odgrywają role Pierrota i Colombiny.
Podobnym tropem zmierza Tadeusz Szyma, wydobywając z obrazu Makowskiego
„moment dziecięcy” (redukcja świadomości podmiotu do obszaru czystego wraże-
nia zmysłowego, „zewnętrzność” opisu sytuacji, myślenie intencjonalne, powol-
ność czasu), eksponuje właściwą malarstwu figuratywnemu Makowskiego upo-
zowaną fotograficzność i teatralność:

W połowie ruchu − jak kukiełki
Zastygły ich figurki małe
I przez opary sennej mgiełki
Patrzą dokoła oniemiałe.

81 Ibidem, s. 158.
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Bo w teatrzyku malowanym
Właśnie wstrzymano przedstawienie,
By na świat − niby dobrze znany −
Każdy znów spojrzał ze zdziwieniem.

T. Szyma, Dzieci z obrazów T. Makowskiego82

Dziecięcy teatr życia to przestrzeń, w której role zostały z góry wyznaczone
− rolą dziecka-marionetki jest przeżywanie niczym nie zakłóconego szczęścia,
trwanie w pełni bytu, w bezkresnej radości, której nikt pozbawić nie może.
Dziecięcość wypełnia świat, nasyca go barwami, radością i głębokim sensem,
który nie jest podporządkowany żadnym celom zewnętrznym, nie służy żadnym
wartościom, przeciwnie: życie jest celem samo w sobie, samo jest pełnią i dosko-
nałością. Owo zatrzymanie czasu u Makowskiego zyskuje w wierszu Szymy zna-
mienną interpretację: pierwotne zdumienie światem właściwe jest zarówno dziec-
ku, jak poecie i filozofowi83. W tym sensie parantele dziecko − dorosły pojawić
się mogą na płaszczyźnie rozpoznania rzeczywistości, różnice − znowu widać
tu zbieżność z malarską refleksją Makowskiego − wiążą się z tragicznym i bo-
lesnym napiętnowaniem człowieka, wynikłym z doświadczania życia. Ten ból
egzystencjalny właściwy jest światu dorosłemu, a nie dziecięcemu.

Z kolei w refleksji nad Makowskim Jerzy Harasymowicz eksponuje zabawę
i swoistość dziecięcego świata, wydobytą w języku poezji poprzez kalki z języka
dziecięcego.

A potem jeszcze, proszę,
jesteśmy pięknie zapięci na czerwone guziki,
z których najwyższy jest nasz nosek.
A co wy od nas chcecie, my nie wiemy.
My mamy pełno lalków i słoniów.
My jedziemy zdobywać we czterech śmietnik
na jednym drewnianym koniu.
Tam chcemy zatknąć pełno naszych chorągwiów.
Ale co to, jakiś ruch, czy to pani stróżka nie leci jak kwoka?
Zeskakujemy z konia, stajemy szeregiem przestraszonych kurczątków
patrząc, czy gdzieś tam wyplatana bólem trzepaczka nie leci z wysoka.

J. Harasymowicz, Sztuka Makowskiego84

82 T. Szyma, Więcej wierszy nie pamiętam. Poetycki rachunek sumienia z wielu lat, Tarnów 1991.
83 Zdziwienie światem jako charakterystyczny komponent dzieciństwa bywa eksponowane m.in.

w refleksji nad utworami przeznaczonymi dla młodego wieku − np. w interpretacjach Małego Księcia
Antoine’a de Saint-Exupéry − por. m.in. A. Milecki, Źródła i perspektywy humanizmu w twórczości
Antoine’a de Saint-Exupéry, Wrocław 1975; A. Bukowska, Saint-Exupéry, Warszawa 1967; H. Cran,
L’Humanisme dans l’oeuvre de Saint-Exupéry, Paris 1957; Z. Bieńkowski, Saint-Exupéry. Aprobata
cywilizacji [w:] tegoż, Piekła i Orfeusze, Warszawa 1960.

84 Wyd. cyt.: Dziecko w poezji polskiej. Wybór wierszy, wybór I. Słońska, Warszawa 1963, s. 155.
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Oba przywołane wiersze wskazują na dwie charakterystyczne właściwości kom-
pozycji malarskich Makowskiego: zdziwienie światem i zabawę.

Redukcja dziecka do postaci lalki miewa zabarwienie ironiczno-szydercze lub
żartobliwe − w takich wypadkach odniesienie do teatru lalek i commedii dell’arte
ma sens humorystyczny. Przykład z Tuwima:

Dzieci-wariaci, co wy tu robicie?
Dzieci-szaleńcy, w co się bawicie?
Dlaczego krążysz z głową zadartą,
Trzyletni dziwie, jasny grubasku?
Czemu powtarzasz z pasją upartą
To jedno dzikie słowo, zmyślone słowo:
„Tere-bere, tere-bere!”
Czemu obłędnie tarzasz się w piasku,
Chudy pędraku z spiczastą głową,
Niańce tłumacząc zaziemską mową,
Że tego nie chcesz, a tamto chcesz?
Ciemny wariacie, czego się drzesz?

„Jasny grubasek” aktualizuje dobrze ugruntowaną tradycję literacką i ikono-
graficzną, „ciemny wariat” jest już, oczywiście, zaprzeczeniem tej tradycji. Dzieci
bezmyślnie wykonujące swe teatralne czynności, pogrążone w szalonym tańcu
i chorej zabawie przypominają postacie Wojtkiewiczowskie, a obraz wzmocniony
zostaje końcowym akordem (niepokój egzystencjalny, widmo śmierci, tożsamość
dzieciństwa i starości):

Tylko nad tobą, na drugim piętrze,
Tak samo straszy pokoju wnętrze
I w okno patrzy wylękły pan,
Strach cieczą srebrną płynie ze ścian
I trzeszczy śmierć w stęchłej ścianie
Tak samo, tak samo, kochanie...

J. Tuwim, Wiersz wyszydzający dzieci 85

Dziecko-marionetka zyskuje dodatkowe oświetlenie refleksyjne. Wyrwane z ra-
dosnego teatralnego świata zostaje zanurzone w dramat egzystencji o trudnych
do zaakceptowania konsekwencjach (lęk, samotność); życie staje się teatrem,
pozorna błazenada przeradza się w tragifarsę, ta z kolei w upiorny danse macabre,
w którym owo „macabre” odnosi się do prawideł życia, a nie śmierci. Podobnym
torem biegnie poetycka refleksja Ewy Lipskiej (wiersze z tomu Dom Spokojnej

85 J. Tuwim, Wiersze zebrane, Warszawa 1975, t. I, s. 365.
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Młodości, np. niecenzuralne). Analogiczne ujęcie znajdziemy w wierszu Julii
Hartwig Było to wczoraj w dziewiętnastym wieku: poetycki obraz dzieci spaceru-
jących w towarzystwie czuwającej nad nimi bony nabiera cech parabolicznych
− człowiek od najmłodszych lat odgrywa na scenie życia rolę niejako przydaną
mu (przypisaną) z racji jego ludzkiej kondycji; jest to ta sama rola, którą odgry-
wają wszelkie podmioty przeżywające, tyle że nieuświadomiona przez dziecko,
niezinterioryzowana, niezakorzeniona w głębinach własnego „ja”. Dlatego dzieci
oglądają życie z niepokojem, nie rozumieją jego praw ani tęsknot, burzy namięt-
ności, goryczy niespełnienia i odrzucenia: bardziej im żal marionetek oglądanego
spektaklu niż uwikłanych w tajemnice bytu bohaterów teatru życia.

Więc chronią się w głębi parku, gdzie jest teatr marionetek
Kurtyna poszła już w górę. Na scenie piekarczyk z żandarmem
gonią z wrzaskiem złodzieja który porwał chleb z lady
teraz go chwycili i okładają kijami
Śmieją się z niego dzieci choć żal im biedaka
nie wiedzą już komu współczuć te biedne serduszka
Wloką się teraz za boną zmęczone nagie i głodne
liście pod ich stopami szeleszczą tajemniczo86

Utożsamienie dziecka i lalki (marionetki) prowadzi do syntetycznego ujęcia
kategorii teatralizacji życia; dziecko staje w tej sytuacji niejako poza przedmio-
tem poznania, poza świadomością praw bytu. Musi więc nadejść moment olśnie-
nia, odkrycia prawdy, poznania tajemnicy.

Światło wieczoru, światło lat dziecinnych. Sześcioletni
patrzyłem w niebo, jakbym miał ujrzeć za chwilę
anioły spływające z chmur, światło
poruszało się, łagodne, kołysało,
i naraz zrozumiałem teatralność świata
konsekwencję naszego istnienia, byt. Tak,
to było jak teatr w pudełku, do którego
ktoś zagląda od góry, taki, jaki wiele lat później
widziałem we Frankfurcie nad Menem, w domu Goethego,
gdzie młody Wolfgang bawił się w teatr marionetek.

K. Karasek, Zorza polarna87

W przeciwieństwie do Tuwimowej, refleksja Karaska pełna jest łagodności,
odkrycie ontycznych praw tworzących strukturę świata dokonuje się w promieniach

86 J. Hartwig, Wybór wierszy. Złota kolekcja poezji polskiej, Warszawa 2000, s. 161-162.
87 K. Karasek, Musi umrzeć co ma ożyć w pieśni, op. cit., s. 27.
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światła i atmosferze wieczornego wyciszenia, w obecności „aniołów spływają-
cych z chmur” (charakterystyczny motyw ludowego malarstwa religijnego i czy-
telna aluzja do „świętych obrazków”). Zarówno życie, jak i sama zapamiętana
z dzieciństwa scena mają charakter zminiaturyzowanego teatru, niedookreślonego
„teatru w pudełku”, teatrzyku Makowskiego, zrelatywizowanego przez dorosłą
świadomość.

W wierszu Karaska wizja „teatralności świata” rodzi się w dzieciństwie
(„sześcioletni [...] zrozumiałem teatralność świata”); wynika stąd, że rozliczne
powroty ku przeszłości w naturalny sposób stają się powrotami do zamkniętej,
umownej przestrzeni dziecięcego teatrzyku, w którym role przypisane są akto-
rom z góry, a cała misterna konstrukcja nie ma wiele wspólnego z tzw. praw-
dą dorosłego trwania. Dziecięca wizja życia, które jest jak „teatr w pudełku”,
przypominać może skonstruowaną wedle analogicznych zasad budowlę wodną:
z jednej strony bezbrzeżny i słony ocean wypełniony bujnością życia, ocean
bezgranicznej wolności licznych stworzeń, z drugiej − akwarium, gdzie słodko
pływają złote rybki, zgodnie z wyobrażeniem, pragnieniem i wolą tego, który
akwen założył. Ale nawet złote rybki podlegają nieuchronnej ostateczności
życia i śmierci, a burze, pozornie śmiesznie małe, są w tym miniaturowym
teatrzyku przerażającym kataklizmem. U Julii Hartwig czas substancjalny nie
istnieje, dlatego przed oczami dzieci pojawia się utopiony pies, a dawno zmarły
wuj ubrany w krótkie spodnie buszuje po łące − jak dziecko pogrążone w za-
bawie, jak skąpiec poszukujący bogactw, jak starzec powracający do pierwot-
nej świadomości. Dzieci nie rozumieją misterium życia i śmierci, którego są
aktorami.

Dzieci szukają w trawie zgubionej srebrnej broszki. Ale nie mogą jej znaleźć. Zza
krzaków kwitnącego jaśminu wychyla się na krótką chwilę zmarły wuj, w binoklach
i krótkich spodenkach, i nawołuje: „A, dziateczki, dziateczki! Dziateczki szukają!” Był
chciwy i pożyczał ich ojcu pieniądze na procent.
Więc chronią się nad staw, ale tam znów cała rodzina obcych zmarłych ściga ich upor-
czywym spojrzeniem. Obracają się z pośpiechem, kiedy nagle wychyla się z wody pies
Bobek, którego tamtej jesieni utopili w worku sąsiedzi. „Mleka! Trzeba mu dać mleka!”
wołają.

J. Hartwig, Zguba88

To nie jest zwycięstwo nad czasem. Przeciwnie: właśnie na bezradności dziec-
ka dotkniętego dramatem przemijania wznosi się skomplikowana, wywiedziona
z „lektury” Wojtkiewicza konstrukcja utożsamiająca dziecko i starca. Konstrukcja
ta ma dwojaki sens.

88 J. Hartwig, Wybór wierszy, op. cit., s. 70.
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Pierwotne oblicze utożsamienia dziecka i starca ma charakter dokumentacyj-
ny: twórca sugeruje zmiany niejako nadbudowane nad tekstem, pozostawione
domyślności czytelnika −

Tylko fotografie nie liczą się z czasem
pokazują babcię jak chudą dziewczynkę
z wiosną na czerwonych gałęziach wikliny
jej piłkę sprzed pół wieku i wróble jak liście
jej warkoczyk tak wierny jak anioł prywatny
jej skakankę bez łez i pożegnań
biskupa w krótkich majtkach na wysokim płocie

J. Twardowski, stare fotografie89

Ani babcia, ani biskup nie zostają opisani, poeta odnotowuje jedynie ich moment
dziecięcy, bardzo wyraźnie i jednoznacznie wpisany w ich byt, ich ludzką kon-
dycję. Fotografie nie przedstawiają tego, co teraz, lecz to, co dawniej, co wiecznie
aktualne, bo zatrzymane w kadrze, ale i w ludzkim trwaniu, w wiecznej aktual-
ności tego, co było.

Drugie oblicze tożsamości dziecka i starca wynika z tajemnicy, jaką otoczona
jest dziecięcość, tajemnicy przede wszystkim myśli.

Kim jest twój dziadek i co z tego wynika?
Jakie pochodzenie ma piątek i sobota?
Skąd wziął się gołąb który grucha ci w uchu?
Dlaczego twoje sny sięgają tak daleko?
O wiele za daleko jak na nasze czasy.

Oglądamy zdjęcia Hitlera w pieluszkach.
Oglądamy zdjęcia innych niemowląt
które wstrząsnęły światem.

E. Lipska, oglądamy zdjęcia90

Łańcuch przemian został unicestwiony, ten łańcuch dojrzewania, wzrastania,
osiągania pełni, którego brak dotkliwie bolał Baczyńskiego, podmywał podstawy
człowieczeństwa, ludzkiej kondycji, humanistycznego myślenia w sferze wartości.
Wszystko, co stanowi materię zdarzeń, jest w wierszu Lipskiej wobec człowieka
zewnętrzne, „ja” pozostaje na zawsze sobą: niezmiennym, zastygłym, trwałym.
Wobec tego w wiecznym praesens bezustannie, niczym w Nietzscheańskiej idei
wiecznego powrotu, dziecko przechodzi w starca, a starzec w dziecko.

89 J. Twardowski, nie przyszedłem pana nawracać. Wiersze 1937-1985, wybór i oprac. J. Giebuł-
towicz, Warszawa 1986, s. 156.

90 E. Lipska, Dom Spokojnej Młodości. Wiersze wybrane, Kraków 1979, s. 89.
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Ten sposób pojmowania czasu bliski jest koncepcjom Ingardena, który ujmował
go jako proces z jednej strony przeżyć, z drugiej − faktów i dokonań, „spełnień”91.
Czyny pozostawiają ślad w ludzkim „ja”, kierują się więc poniekąd „do we-
wnątrz”, w tym sensie czas kształtuje wnętrze człowieka. Równolegle dostępne
świadomości są formy czasu zarówno przeszłego zrekonstruowanego, jak i przy-
szłego: przeszłość i przyszłość tworzą wspólny horyzont, a przeciwległe jego
bieguny splatają nieograniczone, wciąż aktualizowane związki. Wszystko staje
się równoczesne. Proces fizjologiczny, polegający na zmianach fizycznych orga-
nizmu, nie jest tożsamy ze zmiennością sfery ducha. Dzieciństwo nie jest stanem
fizjologicznym, raczej dyspozycją psychiczną.

Dziecięcy teatr marionetek-lalek-pajacyków pokazuje ostateczny proces kultu-
rowego stawania się człowieka w strumieniu pierwotnej dziecięcej świadomości,
pierwotnej sfery doznań. Pozostał alegorycznym obrazem życia na progu świata,
który poza nim się otwiera: na progu śmierci, miłości, cierpienia, dojrzewania,
dorosłości; słowem − wszystkiego, co rozpościera się poza sceną, w potencjalności
wyzwolonej z teatralnych dekoracji.

91 R. Ingarden, Wykłady z etyki, wybrał i oprac. A. Węgrzecki, Warszawa 1989, s. 101.
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Pani Christine Luise Pauli de domo Platzmann z portretu Anny Rosiny Lisiew-
skiej patrzy jasnym wzrokiem wprost na oglądającego płótno. Na jej kolanach
malutka córeczka, jedno z siedmiorga dzieci, w wygodnej pozie, sięga po atry-
but kobiecości − włożony za dekolt kwiat. Kobiecość manifestuje się tu poprzez
solidne osadzenie w realizacji społecznych ról, w szczególności roli matki − ota-
czającej dziecko miłością, opiekującej się nim, chroniącej przed burzami życia,
w końcu, w dalszej przyszłości, prowadzącej je do małżeństwa. Uładzone, zapla-
nowane życie nie ma prawa przynieść niespodzianek. Dziecku nie będzie dana
„osobność” życia psychicznego, potem namiętność, nie doświadczy tragizmu
egzystencji i trudu istnienia. Malarz oddaje cnoty matki, odzwierciedlone w spo-
koju jej twarzy. Spokój teraźniejszości, spokój przyszłości, jasne, harmonijne
życie, ład moralny − oto sfera dziecięcego trwania i wzrastania.

Tekla Łubieńska, znana swego czasu autorka utworów okolicznościowych wie-
ku oświecenia, a także tragedii i komedii pisanych prozą i wierszem, na portrecie
Józefa Faworskiego została przedstawiona z najstarszym synem, Franciszkiem.
I znowu: uśmiech, łagodność spojrzenia. Przed dzieckiem otwiera się jasna droga
życia; matka, skupiona i piękna, w jednej ręce trzyma dłoń chłopca, drugą obej-
muje go. Księżna heska Luiza von Sachsen-Weimar z portretu Johanna Friedricha
Augusta Tischbeina trzyma na kolanach dziecko; jasne stroje obu postaci oraz
srebrzysta zieloność pokoju podkreślają radosny nastrój, wzmocniony prostym,
wyrazistym spojrzeniem obu przedstawionych osób.

Jeśli dziecko nie patrzy na widza, jak w przywołanych wyżej przykładach,
jego wzrok koncentruje się na matce (Portret Józefiny z Dąbskich Kochanowskiej
Baltazara Gołębiowskiego, Szczęście rodzinne Eugena Klimscha) lub starszym
rodzeństwie (Portret zbiorowy rodziny w parku, nieznany z nazwiska malarz ber-
liński, początek XIX w.). Ale nawet w osiemnastowiecznych rodzinnych portre-
tach zbiorowych przeważają te właśnie ujęcia, gdy dziecko, podobnie jak pozo-
stałe osoby, patrzy wyraźnym, prostym wzrokiem na widza (Portret rodziny Bor-
chów Józefa Peszki). Nie ma żadnych tajemnic, nie ma nic do ukrycia. Utrzyma
tę tendencję wiek XIX, przykładem Portret matki z synem Alojzego Reichana:
ciepło wzajemnych kontaktów obu postaci wydobyte jest poprzez gest, łagodny
uśmiech i beztroskie spojrzenie. Podobnie na płótnie Rodzina mieszczańska
Ludwiga Wüsta: rodzinne szczęście maluje się w oczach wszystkich − rodzi-
ców, ich synów i córek. Zamożność domu widoczna jest w różnych szczegółach,
zwłaszcza w bogactwie ubioru. Zabawki, strzelba w rękach jednego z chłopców,
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psy zastygłe w leniwych pozach − wszystko to podkreśla prostotę życia, zbu-
dowanego na dostatku i rodzinnej pełni. Źródłem dziecięcej radości są nie tylko
rodzice, także nauka (Uczące się dzieci Saturnina Świerzyńskiego), zabawa (Portret
Wieńczysława i Konstantego Potockich Wilhelma von Schadowa), uniesienie reli-
gijne (Abc − pierwsze czytanie Franciszka Ejsmonda).

Inaczej w rodzinach ubogich − tu dziecko nie patrzy już z taką śmiałością,
często odwraca twarz, ale mimo to tytułowy Młody żebrak Pitocchetta (Giacomo
Antonio Ceruti), ubrany w łachmany, jest pogodny i patrzy wprost w oczy widza.
Tonacja całego obrazu jest chłodna, chłopiec zaś oddany w barwach ciepłych.
Nawet bowiem nędza − póki nie nastanie modernistyczny niepokój świata, a nie-
pewność sytuacji egzystencjalnej nie przyćmi pewności jutra − nie wnika w samo
sedno dzieciństwa, raczej opływa je. Podobnie w Ostatniej chudobie Aleksandra
Kotsisa.

Wystarczy jeden modernistyczny przykład, by swoistość nowego już portreto-
wania dziecka na przełomie XIX i XX w. ujawniła się w całej okazałości: Zaduszki
(Z tamtego świata) Witolda Pruszkowskiego1. Obraz przedstawia ducha zmarłej
dziewczynki unoszącego się nad mogiłami; palący się opodal znicz świadczy
o niedawnej obecności bliskich. Postać dziewczynki, mimo miękkości kształtów
i ciepłej palety barw, wyraża skrajne przerażenie − nie wiadomo tylko, czy życiem,
czy śmiercią. Oczy, w obrazach wcześniejszych, osiemnasto- i dziewiętnastowiecz-
nych tak jasne i pogodne, tu wyrażają paniczny lęk, chęć ucieczki, zamknięcia
się w sobie; wrażenie to potęguje gest dziewczynki, która ręką zagarnia częściowo
zdematerializowany, żałośnie skromny przyodziewek, kuli się z przerażeniem.
Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała i Tomasz Maruszewski określiliby stan psychiczny
bohaterki jako „aktywację, której towarzyszą procesy pośredniczące: zawierają
one wyobrażenie urazu oraz powodują tendencję do unikania i ucieczki”2.

Co się stało, że młodziutką dziewczynę opanował strach? To pamięć lęku
doświadczonego w życiu, czy lęk doznawany przez ducha? Dlaczego wygląda,
jakby przerażał ją czyjś wzrok? Wstyd śmierci? Nieśmiałość młodości? Nagość
ciała ledwie okrytego zwiewną suknią mgły? Być może, na wszystkie te pytania
należałoby udzielić odpowiedzi twierdzącej. Umierające dzieci w malarstwie
wieku XVII, XVIII i jeszcze w wieku XIX były łagodne, zastygłe w bezruchu, na
ich twarzach malował się spokój. Głęboki smutek zmarłej dziewczynki z płótna
Pruszkowskiego można rozumieć jako następstwo poczucia osamotnienia: bliscy
byli tu co prawda jeszcze przed chwilą, ale przecież już ich nie ma. Duch został

1 Jest to pierwsza część tryptyku; części druga i trzecia nie dotrwały do naszych czasów.
Zainspirowana obrazem Maria Konopnicka ogłosiła w „Tygodniku Ilustrowanym” wiersz Z tamtego
świata (1888, nr 305).

2 E. Zdankiewicz-Ścigała i T. Maruszewski, Teorie emocji [w:] Psychologia, red. J. Strelau.
T. 2: Psychologia ogólna, op. cit., s. 401.
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samotny − wyzuty z fizyczności i pozbawiony obecności bliskich. Spostrzeżenie
to nie wyczerpuje pełni dramatu.

Zmarła dziewczynka − łącznik między światem i zaświatami − została pochwy-
cona na gorącym uczynku życia. Powinna umrzeć, a przecież wciąż istnieje,
zagubiona między różnymi piętrami bytu: ziemskim i niebieskim. To widz, obser-
wator zapatrzony w obraz, przestraszył ducha, zamiast samemu ulec emocjom
lęku. Dziewczynka jest zdziwiona obecnością żywego pośród umarłych, strwo-
żona tym tylko, że ktoś ją obserwuje, ktoś widzi, ktoś z innej niż ona przestrzeni,
z innego świata.

I tak zostanie: dorosły obserwator zawsze będzie z innego świata. Nawet gdy
Boznańska przedstawi wnuczkę z babcią w jednej izbie, odrębność światów po-
zostanie jako pierwszoplanowa refleksja patrzącego. Zatem i nieprzekraczalność
granic, brak możliwości poznania, świadomość odrębności, w końcu i wstyd wy-
nikły z samego tylko faktu młodości. Oczy wpatrzone w obserwatora nie są już
jasne, nie otwierają radosnej perspektywy przyszłości.

Mogiły i krzyże zastąpiły na płótnie Pruszkowskiego bezpieczną, zamkniętą
przestrzeń domu. Świat dzieciństwa został przeorany śmiercią, także przeraże-
niem, tajemniczością, poczuciem głębokiej egzystencjalnej samotności. Ten typ
obrazowania, obcy malarstwu lat wcześniejszych, zdominuje modernistyczne
ujmowanie dzieciństwa.

Młoda Polska odkrywa tajemniczość dziecka, obecność niedostępnego dla
obserwatora ukrytego świata, głęboko intymnego, wstydliwie skrywanego. Młodo-
polskie dziecko, samo będąc tajemnicą, zamieszkuje tajemniczy świat3, nasycony
rozlicznymi symbolami, odsyłającymi do rozbudowanej sfery sensów. Ogród, tak
częste miejsce portretowania małych bohaterów, odsyła przede wszystkim − jak
w słynnym obrazie Mehoffera − do przestrzeni raju, świata rozkoszy ducha,
gdzie mieszkają wybrańcy. Analogiczne ujęcie tematu można znaleźć na obrazie
Pierre’a Bonnarda Wielki ogród w Le Clos. Dziecko w niczym już nie przypo-
mina miniatury dorosłego z obrazów Velázqueza: jest pełne swej dziecięcości,

3 Oczywiście, scenki rodzajowe o sielskim charakterze, tkliwe, rozrzewniające, pełne beztroskiej
pogody, nie znikają z horyzontu przedstawień malarskich (przykładem słynny obraz Podkowiń-
skiego Chłopiec w stawie − Mokra wieś), stają się one jednak dla epoki mniej charakterystyczne.
Już Dzieci w ogrodzie Podkowińskiego wskazują na znamienne nasycenia malarstwa figuralnego
treściami symbolicznymi: dzieci wkomponowane są w obraz pełni bytu, towarzyszy im feeria barw,
żywioł roślin, gra świateł i cieni. Dziewczynka w kapeluszu z kwiatami nie jest już zastygłą w bez-
ruchu lalką, na jej twarzy maluje się tajemniczy uśmiech, delikatnie zapowiadający kobiecość.
Urszula Makowska dowodzi słusznie, że zarówno w poezji, jak i malarstwie Młodej Polski dziecko
bywa przedstawiane z „zerwanym kwiatkiem, gałązką, bukietem”, co wskazuje na utraconą więź
z naturą (U. Makowska, Dziecko w malarstwie polskiego modernizmu, op. cit., s. 26-27), ale także
rodzącą się, skrywaną jeszcze zmysłowość. Nową funkcję zyskują dzieci-aniołki: z barokowych putt,
niosących znaki cnoty i czystości, stają się romantycznymi posłańcami Nieznanego (Malczewski).
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wypełnione radością życia i jakąś przedziwną beztroską, ale właśnie tu realizuje
się modernistyczna koncepcja dziecka-człowieka, które jest w pełni sobą, sku-
pione na własnym życiu, własnej zabawie, radości, uśmiechu, który opromienia
świat. Nie przez przypadek na wielu obrazach trzyma w ręce kolorowe kwiaty
większe niż ono samo. Ta wizja arkadyjskiego dzieciństwa zdominowała takie
słynne obrazy jak Rozmarzona królewna Józefa Mehoffera czy Wspomnienie
młodości z Jackiem nad stawem Jacka Malczewskiego. Człowiekowi udręczone-
mu przeżyciami końca wieku, „melancholią, smutkiem, zniechęceniem”, świa-
domością rozkładu wartości, powrót w kraj dzieciństwa dawał poczucie pogod-
nej, radosnej pełni, wyzwolenia. Takie samo wyzwolenie niosła ucieczka
w pejzaż Tatr, Japonii, Syberii czy Ukrainy4. „Modernizm mitologizował dzie-
ciństwo jako najszczęśliwszy etap w życiu człowieka, który we wspomnieniu
lśni wszystkimi barwami tęczy, pomaga przywrócić wiarę w moc dobra, miłości
i piękna − pisze Ewa Micke-Broniarek. − Do tej poetyki często nawiązywały
obrazy dzieci na tle zielonych łąk, kwitnących gajów czy ogrodów − w sielskiej
scenerii, w której panuje poczucie bezpieczeństwa, a bieg czasu zdaje się ulegać
zatrzymaniu”5. Dowód znajduje cytowana autorka w takich płótnach jak Wesołe
pacholęta Leona Wyczółkowskiego czy Dzieci w ogrodzie Władysława Podko-
wińskiego, a także w malarstwie Jacka Malczewskiego (Wspomnienie młodości,
środkowa część tryptyku Moje życie).

Lecz i w nurcie sielsko-wspomnieniowym dzieci rzadko przypominają uśmiech-
nięte pacholę Mehoffera; dziewczynki i chłopcy są częściej poważni, zamyśleni
(Introdukcja Malczewskiego), jakby przedwcześnie dotknięci wywiedzioną z ro-
mantycznej tradycji samowiedzą, cierpieniem, śmiercią, oddaleni od więzi z na-
turą, tak bardzo przecież ważnym elementem najsłynniejszego płótna Mehof-
fera. Takie właśnie, pełne smutku, zadumy, jakby przedwcześnie doświadczone
zdumiewającymi prawami bytu: doświadczone ręką Thanatosa bywają dzieci
z portretów Wyspiańskiego i Pankiewicza, ręką sławy − z obrazu Malczewskiego
(Do sławy). Są osamotnione we własnych przeżyciach, jakby odarte z charakte-
rystycznego dla wcześniejszych przedstawień decorum dzieciństwa szczęśliwego
i bezgrzesznego. Bierne, uduchowione, zamknięte w sobie, pochłonięte własnym
światem, nawet obnażone, jak w Akcie chłopięcym Weissa, bronią dostępu do
wewnętrznej intymności, do własnej przestrzeni ducha.

Tak właśnie portretowała dziewczynki Olga Boznańska, nasycając ich spoj-
rzenia poetycką nastrojowością. To już nie są błękitne, jasne oczy, w których
znajduje odbicie lazur nieba, szkliste i wyraziste, przeciwnie: otoczone mgłą

4 Por. M. Podraza-Kwiatkowska, Inspiracje japońskie w literaturze Młodej Polski. Rekonesans
[w:] Somnambulicy − dekadenci − herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski, Kraków 1985.

5 E. Micke-Broniarek, Kiedy dziecko staje się człowiekiem... O ikonografii dziecięcej w ma-
larstwie polskim XIX wieku [w:] Dziecko w malarstwie..., op. cit., s. 45.
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tajemnicy, niepewności, zadumy wskazują na niedostępność dziecięcej psyche,
zamknięcie przez wzrokiem obserwatora. Psychologicznie pogłębione portrety
dzieci malował przed Boznańską Aleksander Kotsis: Dwie główki dziecięce to
nastrojowe studium odmienności typów psychicznych i fizjonomii bohaterów;
przedstawione na obrazie dzieci nie nawiązują kontaktu wzrokowego z widzem,
spoglądają w nieokreślony punkt poza obrazem, jakby wpatrywały się we własną
tajemniczą przyszłość, pełną zagadek i lęków właściwych trudom adolescencji.
To, co u Velázqueza odsyłało od sfery niedoskonałości, obszaru „skarlenia”,
z którego portretowani infanci i infantki mieli wyrosnąć, do projektowanej sfery
przyszłych ról społecznych i rodzinnych, tu, u Boznańskiej, jest znakiem wyczeki-
wania, trwania w bezruchu, w niepewności jutra i zagadkowego dziś. Przykładem
Portret chłopca w gimnazjalnym mundurku − zamyślonego i zbuntowanego doj-
rzewającego nastolatka o ironicznym spojrzeniu. Naturalnym kręgiem odniesień
portretowanych staje się wizerunek Śpiącej Królewny6, pogrążonej w zatrzyma-
nym na wieczne praesens somnambulicznym śnie. Nie brak tym bohaterkom lęku,
jak w Dziewczynce z chryzantemami − bo też i sen bywa upiorny; dodatkowo
potęguje te oniryczne odniesienia w jednych obrazach tonacja brunatno-szara,
monochromatyczna, w innych − delikatna, miękka, srebrzystoszara. William Ritter
zwrócił uwagę na związki nastroju obrazów Boznańskiej z dziełami cenione-
go przez nią Maeterlincka: pisząc o Dziewczynce z chryzantemami dowodzi, że
artystka „stworzyła w tym zdumiewającym portrecie dziewczynki o dziwnych,
niepokojących oczach, jakby kroplach atramentu [...], współczesny ideał postaci
Maeterlincka. Jest to dziecko enigmatyczne, które doprowadza do szaleństwa
tych, co mu się zanadto przypatrują. Melisandra ma sześć lat [...], jest to prze-
rażająca dziewczynka, tak jasna i biała, że budzi dreszcz”7.

Ten „dreszcz”, bliski − jak wskazywali współcześni − poznanemu przez nią
w czasie pobytu we Francji malarstwu Eugène’a Carrière’a i Jamesa McNeilla
Whistlera, wskazuje na nowe tendencje w ujmowaniu portretu dziecka: chodzi
o eksponowanie sfery wrażeń, sugestii − zgodnie z przytaczaną często maksymą
Arnolda Bücklina: „Jeśli poezja ma wyrażać uczucia, malarstwo musi prowoko-
wać. Obraz musi wywoływać myśl w tym, kto go ogląda, i wywrzeć na nim wraże-
nie, podobnie jak utwór muzyczny”8. Dziewczynka z chryzantemami Boznańskiej
takie wrażenie wywiera, wrażenie tajemniczości, dwuznacznej witalności, a nawet

6 Dotyczy to bohaterów obu płci. Także motyw Kopciuszka jest zarówno uniwersalny w sferze
symbolu sytuacji egzystencjalnej (psychologia mówi nawet o „kompleksie Kopciuszka”, nie zawę-
żając występowania syndromu do przedstawicieli tylko jednej płci), jak i odbierany przez dzieci
jako „własny”, niezależnie od płci odbiorcy (por. B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach
i wartościach baśni, przeł. D. Danek, Warszawa 1985).

7 Cyt. za: S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Sztuka Młodej Polski, Kraków [2003], s. 140; pod-
kreślenie moje − GL.

8 „Wielcy malarze. Ich życie, inspiracje i dzieło” Nr 14, s. 27.
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rodzącego się, skrywanego i jeszcze nie uświadomionego seksualizmu. Tak jest
w Portrecie dziewczynki oraz Włoszce − mglistość postaci, prowokacyjnie „nie-
dokończony” malunek szkicowany subtelnymi pociągnięciami pędzla wzmac-
niają efekt tajemnicy, jakby widz miał oglądać portretowane postaci przez szybę,
niejako bez możliwości wejścia w bezpośredni kontakt wzrokowy. Analogicznie
u Mehoffera w Dziewczynce góralskiej: portretowana jasnowłosa dziewczynka
ma − jak w dawniejszej tradycji − jaskrawo niebieskie oczy, ale efektem nie jest
tu jasność spojrzenia, przeciwnie: właśnie błękit, jak u Boznańskiej czerń, wpro-
wadza niepokój, zmysłową zagadkowość. Przykładów można znaleźć więcej:
Dwie Bretonki z koszem jabłek czy Sierota Ślewińskiego, Dorobek (Rodzina
artysty) Włodzimierza Tetmajera, Baśń zimowa (Turniej) Wojtkiewicza.

Dostarcza tego typu egzemplifikacji również malarstwo Stanisława Wyspiań-
skiego (Główka Helenki, Portret dziewczynki, Chłopiec z kwiatem). W charakte-
rystyczny sposób wprowadza Wyspiański nastrój tajemniczości do portretu tytu-
łowej Dziewczynki gaszącej świecę − ubrana na czarno postać prawą ręką zakłada
gasidło na płomień świecy, łącząc tym gestem przestrzenie życia, miłości i ero-
tyzmu (ewokowanych czerwienią tła i zawiązanej pod szyją krajki) z perspek-
tywą śmierci. Odwrotnie w Dziewczynce z wazonem z kwiatami: młodziutka
portretowana sięga ku życiu, do którego jeszcze nie dorasta, zamknięte oczy
sygnalizują zasłonę przestrzeni psychicznej, niedostępność i niepoznawalność
sfery ducha − a więc znowu obszar tajemnicy. Przenika ten obraz piękno dzie-
cięcego ciała i melancholia przemijania, dziewczynka − pogrążona w zadumie,
zamyślona, zapatrzona w wewnętrzny świat − kieruje wzrok jakby poza obserwa-
tora: w przywołanym płótnie ku wazonowi kwiatów, w innych obrazach w jakiś
nieokreślony punkt (Główka Helenki, Dziewczyna w niebieskim kapeluszu).
Nawet jeśli wzrok przedstawionej postaci spotyka wzrok widza − a tak dzieje się
np. na portretach Helenki i Jasia Feldmana − spojrzenie dziecka jest zawsze
nieuchwytne: widz jeszcze bardziej uświadamia sobie, że świat dorosłego i świat
dziecka to różne przestrzenie, że dziecięcość jest przed nim starannie skryta,
zamknięta, niemożliwa do rozszyfrowania i odgadnięcia. W jakimś sensie wszyst-
kie te dzieci są śpiące, niektóre dosłownie (Staś śpiący), inne w sensie metafo-
rycznym: nie obudzone (odniesienie do Śpiącej Królewny), czas tu nie płynie,
zatrzymany został w porze dzieciństwa lub adolescencji, a więc w okresie, który
z perspektywy życia wydaje się zaledwie krótkim mgnieniem („ledwie może
nazwan być czwartą częścią mgnienia” − jak o „żywocie ludzkim” pisał Daniel
Naborowski). Ale to z perspektywy dorosłego świadomego nieuchronności prze-
mijania, z perspektywy zaś samego dzieciństwa czas jest powolny, płynie ociężale
i niemrawo, nieledwie stoi w miejscu. Podobnie przedstawia chłopca Jacek Mal-
czewski w Introdukcji: zamyślony, zamknięty w sobie, „osobny” i obcy, żyje włas-
nymi myślami, pozostaje niedostępny i zagadkowy, trwa w czasie zatrzymanym.
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Analogiczny sposób prezentacji dziecka znajdziemy w Zasmuconej Weissa:
portret kilkuletniej dziewczynki pogrążonej w melancholii i smutku, zamknię-
tej w sobie, zapatrzonej w nieokreślony punkt, stanowi psychologiczną etiudę
dzieciństwa. W wielu obrazach Weiss jednak wyrywa swoich bohaterów z „bez-
czasu”, zafascynowany dynamizmem przemian dojrzewającego ciała i zmienia-
jącą się Psyche. Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska zwraca uwagę na nieskry-
wany erotyzm płócien Weissa: „Malarza fascynował [...] proces dojrzewania,
któremu poświęcił kilka obrazów i szkiców z naturalistycznie ujętych aktów
chłopięcych, wśród których znajduje się dojrzały artystycznie wizerunek gotycko
wysmukłego śpiącego chłopca W pracowni. Akt chłopięcy z 1895 roku oraz
Wiosna z 1898, obraz ukazujący również nagiego, zastygłego w bezruchu chłopca,
wsłuchującego się we własną, dojrzewającą naturę i budzące się uczucia ero-
tyczne. W 1900 namalował Japonkę, niedojrzałą dziewczynkę, której prowoku-
jącej nagości nie przykrywa nawet obszerne czerwone kimono; z kolei powstałe
w latach 1902-1903 Maki − to tonące w słońcu barwne pole maków z niepokoją-
cymi postaciami, jakby budzących się ze snu, młodych, nagich chłopców wpląta-
nych w kwitnące kwiaty, mające w sobie − według Wiesława Juszczaka − bujną
zmysłowość poezyj Tetmajera, erotyczną brutalność Malczewskiego”9.

Tak charakterystyczna dla Weissa zmysłowość jest powszechniejszą cechą mło-
dopolskich portretów dziecięcych. Nagość, która wcześniej bywała przywile-
jem wieku dziecięcego, jest teraz czytelnym znakiem niepokoju egzystencji,
zagrożeń i cierpień wywołanych przez napięcie erotyczne. Wkracza tym samym
malarstwo młodopolskie na nowe, nieznane dotychczas obszary, które będą rów-
nież eksploatowane w literaturze: cierpienia adolescencji i grzechu młodości.
Dzieci młodopolskie niekiedy zamieszkują raj i są jego żywymi cząstkami
(Dziwny ogród Mehoffera), symbolicznymi znakami sfery klasycznego ogrodu
nazwanego hortus deliciarum10, wywodzącego się z bardzo odległej tradycji
ikonograficznej11. Znacznie częściej jednak skrywają w sobie obszar niedostęp-
nych przeżyć wewnętrznych, uciekają wzrokiem przed ciekawym dorosłym obser-
watorem, który na próżno chciałby wniknąć w zagadkę dziecięcości. Dorosły
może jedynie − jak w malarstwie Jacka Malczewskiego − powrócić do dzieciń-
stwa, odnajdując w nim dopełnienie własnego człowieczeństwa. „Wszelkie próby
powrotu do dzieciństwa − komentuje Urszula Makowska − Malczewski podej-
muje nie w imię zapomnienia siebie dorosłego, lecz − dopełnienia. Wraca, by
odnaleźć własny nadrealny fundament. W miarę dojrzewania artysty dojrzewa
w nim wizja przeszłości, by u progu wieku starczego zaowocować syntetyzującą ją

9 S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Sztuka Młodej Polski, Kraków [2003], s. 135.
10 Por. A. Morawińska, Hortus deliciarum Józefa Mehoffera [w:] Ars auro prior: studia Ioanni

Białostocki sexagenerio dicata, red. J.A. Chrościcki [i in.], Warszawa 1981.
11 Por. J. Delumeau, Historia raju, op. cit., s. 111-131.
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kompozycją”12; przykład tych tendencji znajduje autorka szkicu we Wspomnie-
niach młodości i Jacku nad stawem. Malarstwo wspomnieniowe Malczewskiego
dalekie jest jednak od tradycyjnych „rajskich” ujęć, pełnych ciszy i wysublimo-
wanego szczęścia; przeciwnie: nawet Wspomnienia młodości ujawniają pewien
stopień obcości Minionego, dramatyzm wieku dojrzewania, czasu „jaskółczego
niepokoju”, który wypełnia całą pozornie sielską przestrzeń, nasyca ją dysharmo-
nią wynikłą z zaprzeczenia zasadom wzajemnej ekwiwalencji poszczególnych
elementów dzieła. Całość, w której manifestuje się − jak to określiła Makowska
− „niezborność” pejzażu, dynamizuje obcość świata dziecka i rzeczywistości
wspominanej, jak gdyby uwypukla i manifestuje ograniczone możliwości po-
wrotu do krainy dzieciństwa: można powrócić wspomnieniami do przestrzeni
i nasycić ją melancholijną arkadyjskością, nie można jednak wrócić do siebie
sprzed lat, do człowieka, którym się było − bowiem w przeciwieństwie do pej-
zażu człowiek przeszłości („ja-dawniej”) pozostaje osobny i niedostępny, poniekąd
− niezrozumiały. Zwraca na to uwagę Andrzej Jakimowicz: „Przeskok między
postacią (w pracowniany sposób odrobioną) chłopaka siedzącego na płocie i stru-
gającego kijek a nostalgicznie rozległą pustką krajobrazu jest tu tak wielki, jak
wielka jest dziwność drzewka po lewej stronie, zagubionego i jakby wynatu-
rzonego w swojej pochylonej pionowości na tle rozciągniętych poziomów hory-
zontu”13. W malarstwie Malczewskiego ze szczególną siłą ujawnia się opozycja
między pro- i retroaktywnością wspomnień.

Tajemniczość dzieciństwa zawdzięczają polscy malarze inspiracjom europej-
skim. Edgar Degas w portrecie młodziutkiego brata (René Degas z kałamarzem)
uwypukla ten sam typ spojrzenia, który znajdujemy w Dziewczynce z chryzan-
temami Boznańskiej; Portret rodzinny (Rodzina Bellellich) niesie analogiczny
sposób portretowania dziecka − tym razem mamy dwie dziewczynki o różnej
kondycji psychicznej i różnych temperamentach (wyeksponowanych poprzez
odmienność spojrzeń), obie jednak strzegą własnej tajemnicy, własnego wnętrza.
Podobnie w uduchowionym obrazie Maurice’a Denisa Katolicka tajemnica,
gdzie wzrok dziecka mija się ze wzrokiem Marii. Zamyślona, zamknięta w sobie
i tajemnicza jest tytułowa pastereczka z obrazu Pierre’a Bonnarda. Swoistość
tego portretowania widać wyraźnie zwłaszcza w zestawieniu z innymi sposobami
obrazowania, nawiązującymi do tradycji, przykładem płaskie, symbolistyczne
obrazy Pierre’a Puvis de Chavannesa − Słodka kraina odwołuje się do sielan-
kowych przedstawień Arkadii; upersonifikowana tytułowa Nadzieja ukazana jest
jako młodziutka, naga dziewczynka siedząca opodal ruin, w melancholijnym pej-
zażu, promieniście uśmiechnięta, wpatrzona prowokacyjnie w oczy obserwatora.

12 U. Makowska, Dziecko w malarstwie polskiego modernizmu, op. cit., s. 24.
13 A. Jakimowicz, Jacek Malczewski i jego epoka, Warszawa 1970, s. 136.
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Ale i symbolistom nie jest przecież obca kręta droga dziecięcego świata − wy-
starczy przywołać Złą ścieżkę Louisa Janmota: objęte dzieci wędrują wznoszącą
się drogą pośród wyłaniających się z muru po jednej stronie alegorycznych
postaci, po drugiej − wynaturzonych tworów przyrody. Pozorna sielankowość
obrazu (słońce południa, lekko zachmurzone niebo) jedynie wzmaga niepokój,
podsyca kontrast między widzem, który z dystansem spogląda na życie, ma bo-
wiem wiedzę na temat jego praw, i dziećmi, które przemierzają ścieżkę między
dziką naturą i kuszącymi upiorami kultury.

Sfery symbolu, melancholii i tajemnicy łączą się ze sobą, znajdują punkt
wspólny w rekwizytorni wywiedzionej z baśni; w tym sensie kulminacją młodo-
polskich poszukiwań dzieciństwa jest malarstwo Witolda Wojtkiewicza, „które-
go kompozycje − jak dowodzi Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska − pełne są
sarkazmu i groteski, szyderstwa i tragicznego humoru, ironii i wzgardy, a także
melancholii. [Malarz] stworzył świat pełen symboli, emanujący specyficznym
nastrojem, zrodzony jak we śnie somnambulicznym, z dziecięcej baśni i star-
czych wizji, pełen kukiełek, marionetek, pierrotów, klownów, wariatów, uwik-
łanych w dziwne ceremonie, uroczystości, zabawy. Był prawdziwym dzieckiem
fin de siecle’u, który kreował sztukę powiązaną ze współczesną mu literaturą,
choć związki z nią były wówczas zakazane”14.

Właściwe Wojtkiewiczowi kukiełki w malarstwie Jacka Malczewskiego ustę-
pują miejsca stworom wywiedzionym ze świata wyobraźni ludowej i mitologii
− nimfom, rusałkom, aniołom, często przedstawianym w obecności dzieci (chłop-
ców, młodych dziewcząt) lub ludzi „pierwotnych”, nieskażonych cywilizacją
− tylko oni bowiem, jak w poezji Leśmiana, z którym łączyły Malczewskiego
bliskie więzi twórcze, mają w sobie naturalną gotowość przyjęcia fantastycznej
rzeczywistości, wniknięcia w nią i trwania jednocześnie na dwu płaszczyznach
świata. W cyklu obrazów Malczewski przedstawia spotkanie małych pastuszków
z postaciami aniołów − wedle ludowej wiary bliskich opiekunów i przewodni-
ków dzieciństwa (m.in. Za aniołem, Anioł i pastuszek). Bardzo charakterystyczne
pod tym względem jest płótno o znamiennym tytule Aniele, pójdę z Tobą, gdzie
malutki gęsiarek ufnie spogląda na uskrzydlonego anioła, swobodnie wkraczając
w sferę transcendencji. Nietrudno dostrzec tu parantele z wierszem Leśmiana
Anioł15. Podobny charakter ma obraz zatytułowany Do sławy: anioł o wielkich
skrzydłach przesłaniających niemal cały rustykalny horyzont zabiera ze sobą zło-
towłose dziecko (zapewne pastuszka), które spokojnie poddaje się nieznanemu

14 S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Sztuka Młodej Polski, Kraków [2003], s. 148.
15 Wiersz to o tyle charakterystyczny, że anioł pojawia się tu zakochanym, którzy − podobnie jak

dzieci − żyją we własnym mitycznym świecie. Postaci „z zaświatów” − tak o rodowodzie chrześci-
jańskim (np. aniołowie), jak i pogańskim (jak rusałki, południce, strzygi, utopce) − nie zostały z ich
świata wygnane.
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przybyszowi i niczym Nils Holgerssons ulega pokusie skrzydlatej, podniebnej
podróży. Stefania Krzysztofowicz-Woźniakowska dowodzi, że źródłem inspi-
racji twórczej jest tu dla malarza wiersz Teofila Lenartowicza:

Aniele! Pójdę za Tobą.
Matkę i ojca zostawię
I brata, z którym się bawię.
Nic a nic nie wezmę z sobą,
Zostawię ogródek, drzewa,
I naszą cichą izdebkę...

T. Lenartowicz, Za Aniołem16

Baśniowość Malczewskiego jest znakiem odsyłającym do różnych sfer: „osob-
ności” dzieciństwa (świat magiczny jest dla dorosłego niedostępny, granica racjo-
nalności − nieprzekraczalna), tajemnicy (zagadkowość, symbolika, nastrój, trans-
cendencja, przenikanie światów i zaświatów), raju (błogostan, w przeciwieństwie
do kompozycji Wojtkiewicza). Nawet − zdawałoby się − naturalne otoczenie
dziecka, jak w obrazie Dzieciństwo. Jacek nad stawem w Wielgiem, nasycone jest
baśniowymi odniesieniami: „Niewielka, choć pierwszoplanowa postać chłopca,
niknie wobec wyolbrzymionej skali budynku, wobec rozległości pejzażu − komen-
tuje Ewa Micke-Broniarek. − Gąszcz wysokich drzew i kwitnących krzewów
tworzy tu przedziwny, nieomal baśniowy ogród, zbudowany z wrażeń i wzru-
szeń kilkuletniego dziecka, któremu najbliższa okolica domu rodzinnego wydaje
się ogromnym i tajemniczym światem, pełnym uroku i fascynujących niespo-
dzianek”17.

Zresztą nie tylko w pracach omawianego twórcy widać dążenie do „ubaśnio-
wienia” dziecięcego świata. Dzieci w ogrodzie Podkowińskiego przedstawiają
dziewczynkę i chłopca na tle bujnej natury, jako integralny element spowitego
promieniami słońca świata otwierającego przestrzeń Nieznanego (biała zamknięta
furta, za którą rozpościera się inna rzeczywistość). Dziwny ogród Mehoffera
(znany również pod tytułami Słońce, W słońcu), powstały 11 lat po płótnie
Podkowińskiego (1903), potęguje baśniową aurę, nastrój i symbolikę: w bujnym
ogrodzie − pełnym kwiatów i owoców (symbolizują one płodność i zmysłowość),
pełnym ciepła słońca i chłodu cienia − na pierwszym planie występuje nagie

16 S. Krzysztofowicz-Woźniakowska, Sztuka Młodej Polski, Kraków [brw.], s. 116-117. Autorka
tak komentuje obraz: „Tytułowy anioł przystępuje do konkretnej interwencji, biorąc na swe potężne
skrzydła złotowłose dziecko, zagubione na rozległej łące, a które, być może, zawiedzie do sławy,
jak sienkiewiczowskiego Janka Muzykanta, którego historię Jacek Malczewski kilkakrotnie ilustro-
wał” (s. 117).

17 E. Micke-Broniarek, Kiedy dziecko staje się człowiekiem... O ikonografii dziecięcej w malar-
stwie polskim XIX wieku [w:] Dziecko w malarstwie..., op. cit., s. 46; podkreślenie moje − GL.
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dziecko (synek artysty), w towarzystwie matki i niańki (znaki miłości i bezpie-
czeństwa); nad nimi unosi się nieproporcjonalnie wielka złocista ważka, dziwna
i niepokojąca − odsyła już bezpośrednio do świata wyobraźni, a motyw skrzy-
deł, tak charakterystyczny dla płócien Malczewskiego, sygnalizuje opozycję zna-
nej, bezpiecznej teraźniejszości i nieznanej przyszłości, bujności ziemi, w którą
wpatrzony jest chłopiec, i niepojętej sfery ducha, ku któremu wznosi kwiaty. Nie
burzy to radosnego charakteru obrazu, w niczym nie zakłóca ciepła dzieciństwa:
baśń − inaczej niż u Wojtkiewicza − nie przeraża, nie neguje harmonii świata,
przeciwnie: właśnie tę harmonię dopełnia.

Z przytoczonych przykładów wynika, że inspiracje baśniowe miały zdecydo-
wany wpływ na przewartościowania, jakie dokonały się w sposobie przedstawiania
dziecka w malarstwie modernistycznym18. Znajduje tu specyficzne zastosowanie
sformułowana przez Andrzeja Zgorzelskiego teza o roli fantastyki w „redynami-
zacji struktur gatunkowych”. Zgorzelski pisze: „pojawienie się fantastyki jest [...]
jednym z wielu możliwych sposobów reakcji na automatyzowanie się struktur
gatunkowych w procesie historycznym. Jej funkcja więc − to funkcja czynnika
stanowiącego o rozwoju literatury w ramach szeregu gatunków literackich”19. Za
sprawą więc baśni ikonograficzny portret dziecka ulega daleko idącemu skompli-
kowaniu, pogłębieniu i metaforyzacji. W cytowanej już pracy Ewa Micke-Bronia-
rek tak podsumowuje przemiany malarskiego wizerunku dziecka, jakie dokonały
się na przełomie wieków XIX i XX: „Dawne konwencjonalne atrybuty i emblematy
zastąpiła sugestywna, choć wieloznaczna poetyka aluzji, pozwalająca lepiej wyra-
zić świat wewnętrznych przeżyć i uczuć dziecka. U schyłku XIX wieku, w dużej
mierze z powodu kontrowersyjnej teorii psychoanalizy Zygmunta Freuda, straciło
ono wiele z owej romantycznej, anielskiej niewinności, stało się ponownie istotą
cielesną, która ma świadomość swego ciała, która uosabia żywe siły płynące z głębi
natury, reprezentuje najsilniejsze, najbardziej instynktowne dążenie każdego bytu
− dążenie do samorealizacji oraz wszechstronnego rozwoju”20. Towarzyszy temu
odkrycie specyfiki dziecięcego świata i fascynacja nią; świata, w którym baśnio-
wość zdaje się być matrycą porządkującą różnorodne sfery doświadczeń i przeżyć.

* * *

18 Oczywiście, trudno pominąć inne sfery inspiracji − bez wątpienia ważną rolę grają tu: myślenie
symboliczne, rozwój zainteresowań psychologią dziecka, fascynacja biologiczną i duchową wszech-
mocą odradzającego się życia przeciwstawionego dekadenckiej schyłkowości, wreszcie nastroje
nostalgii za utraconą przeszłością. Przeszłość ta postrzegana jest przez pryzmat mitu początku; ten
z kolei kieruje uwagę ku baśni jako naturalnej przestrzeni dziecięcego świata.

19 A. Zgorzelski, Fantastyka. Utopia. Science fiction. Ze studiów nad rozwojem gatunku, War-
szawa 1980, s. 27-28.

20 E. Micke-Broniarek, Kiedy dziecko staje się człowiekiem… O ikonografii dziecięcej w malar-
stwie polskim XIX wieku [w:] Dziecko w malarstwie..., op. cit., s. 47.
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Analogiczne procesy asymilacji baśniowych paradygmatów znaleźć można
w literaturze okresu. Jest to bardzo ważny obszar wspólnoty myślenia, obrazowa-
nia, nastrojowości, oniryzmu i symboliki. Tak w malarstwie, jak i w literaturze
Młodej Polski motywy baśniowe − zgodnie z zasadą psychizacji pejzażu − są
ekwiwalentem stanów emocjonalnych podmiotu mówiącego lub bohatera. Zatar-
cie granicy między światem zewnętrznym i światem wewnętrznym powoduje,
że modernistyczna wyobraźnia nadaje opisom przestrzeni charakter metaforycz-
nego pejzażu głębokiego „ja”. Zwłaszcza baśń, z natury przywołująca skojarze-
nia z obrazem ludzkiego wnętrza, z projekcją jego świadomości i nieświadomości,
staje się wyrazem lęków, dążeń, wyrazem niejednoznaczności celów działania,
motywów zachowań itd. Wędrówka poprzez krainę baśni była dosłownie wędrów-
ką ku osiągnięciu wyższego stanu ducha, doskonałości i samoświadomości, była
wędrówką poprzez głębokie zagadki ludzkiej osobowości, a baśniowy krajobraz
stawał się metaforycznym wcieleniem „nagiej duszy”.

„Zdaje mi się − pisał Leśmian − że [...] na swobodzie ducha oparte spokrew-
nienie się ze światem i z zaświatem ludowym bezwzględnie wyźródłowi i uży-
wotni język, który już sam w sobie i sam przez się zataja nieobliczalne w swych
skutkach nakazy twórcze, jako odwieczne rozlewisko najzaranniejszych wspo-
mnień, najpierwotniejszych wrażeń i najnieśmiertelniejszych widów i niewi-
dów”21. Baśń jest dla Leśmiana punktem wyjścia refleksji nad egzystencjalnymi
problemami człowieka początku XX wieku. Motywy baśni ludowej powracają wie-
lokrotnie: zmory (Piła), senne widziadła (Dusiołek), płanetnicy (Strój), królewny-
-topielice (Ballada dziadowska) zaludniają jego wiersze. Baśń bywa traktowana
z lekkim przymrużeniem oka, z humorem niekiedy rubasznym (Dusiołek), nieraz
bardziej stonowanym i nasyconym ironicznym stosunkiem do życia. Czasem prze-
ciwnie: odnosi się do niej poeta z całą powagą, namaszczeniem i podniosłością.
Tak jest w wierszu Prolog, stanowiącym poetyckie przesłanie i testament ducho-
wy. Baśń jest tu krainą „groźną i zaklętą”, „samotną”, „zamarłą w bezczasie”.
Nie pociąga w niej piękno i czar, ale tajemniczość i obcowanie z treściami dla ludz-
kiego życia podstawowymi. Są to „podziemia marzeń”, złowrogie i przerażające
krainy ciemności. Poeta nazywa je jednak „baśnią”, która trwa i nie podlega prze-
mijaniu, która wciąż na nowo powstaje, na nowo realizuje się i wypełnia treścią.
Baśń jest tu ową „arką przymierza między dawnymi i młodszymi laty” („nad
zwłokami praistnień orszak gromnic czuwa”), a także wizją przyszłości życia już
nieziemskiego, „zasuniętego w wieczność”, „zamarłego w bezczasie”. Ta wizja
nieskończoności − w doświadczeniu poety nieledwie sensualistyczna − przeraża,
ale i fascynuje, wywołuje trwogę, ale i pasję poznania. Nieskończoność jest prze-
znaczeniem. Jest też baśnią. Więc baśń jest przeznaczeniem. Mrocznym rajem.

21 B. Leśmian, 105. Do redakcji „Ponowy”. Cyt. za: B. Leśmian, Poezje wybrane, op. cit., s. XVI.
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Pokrewieństwa z Wojtkiewiczem, a zwłaszcza z malarstwem Malczewskiego,
są bezsporne. Baśniowość towarzyszy „człowiekowi pierwotnemu”: u Wojtkie-
wicza jest nim dziecko i starzec, u Malczewskiego − dziecko i „magicznie”
myślący człowiek wsi, dla Leśmiana − różnorakie „byty kalekujące” − dziady
proszalne, „kulawiec i bezręki”, „smutku wesołek, skoczek swej niedoli” z bal-
lady Żołnierz, wędrowny grajek, „obłędny szewczyk − kuternoga”, umierający
garbus, co:

Mrze w drodze, w mgieł upowiciu,
Jakby baśń trudną rozstrzygał,
A nic nie robił w tym życiu,
Jeno garb dźwigał i dźwigał.

B. Leśmian, Garbus22

Inaczej Staff: urzekała go w baśni nastrojowość, przywołująca wspomnienia
z dzieciństwa, zwykle o zabarwieniu nostalgicznej tęsknoty za utraconą Arkadią;
zbiegają się w tym miejscu poetyckie refleksje autora Ścieżek polnych i malars-
kie reminiscencje Malczewskiego. Arkadyjska skarbnica marzeń identyfikowała
się z baśnią, ulotną lub powtarzalną, trwającą w nieskończonych opowieściach
lub efemeryczną. Marzenie bywało dosłownie baśnią, a przeszłość nieuchronnie
przywodziła na myśl miniony świat, który był „lasem czarów”. Dzieciństwo jest
tu na wskroś przesiąknięte baśniowością: zarówno okolice dzieciństwa, tak charak-
terystyczne z powodu osobliwej rekwizytorni („stara studnia”, „zżółkła księga”,
„magiczna latarka”), magicznych czynności („cuda wywoływałem na ściennej
tapecie”), elementów podróży („pełne przygód odjazdy”), jak i powolność dzie-
cięcego czasu („poezja [...] zepsutych zegarów”) − zdają się być dalekie od grozy
i przepojone tajemniczością. Nie ma tu bezwzględności w prowadzeniu auto-
analizy i analizy świata, jaka pojawiła się u Leśmiana i wybuchła z całą mocą
u Micińskiego. Dzieciństwo − baśń − poczucie pełni − sen i całe dziecięce trwa-
nie jawi się „jak szczęście, jak szczęście”.

Szczególnie wyraźnym dowodem pokrewieństw baśniowej wyobraźni Staffa
i Malczewskiego jest wiersz Studnia: „trwożna dziewczyna” potajemnie spogląda
w „czarne zwierciadło śpiącej wody”:

Dziewczyna spuszcza z wolna w ciemną studnię wiadro −
I czeka... A po chwili nurki jakiś złoty
Skarb niosą, jakieś cudne kwiaty, których nadrą
Na dnie w porostach wodnych, i dziwne klejnoty.

22 Ibidem, s. 99; podkreślenie moje − GL.
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W wiadro je kładą, znaki dają potajemnie
I dziewczyna wyciąga wiadrem cud po cudzie...
Nagle nurki się kryją w wód drzemiących ciemnie...
Dziewczyna pierzcha w dali... Nadchodzą już ludzie...23

Nadejście ludzi kończy baśniową feerię czarów: tajemny świat magicznych
postaci dostępny jest tylko wybranym. Podobnie u Malczewskiego − jednym
z najbardziej intrygujących motywów jego twórczości jest cykl pięciu obrazów
zatytułowany Zatruta studnia24. W pierwszym z nich samotna dziewczynka zapla-
tająca warkocz spogląda do wypełnionego wodą cebra. Spojrzenie jest nieśmiałe
− nie wiadomo, czy dziewczyna zapatrzyła się we własne odbicie, czy we własną
przyszłość, którą próbuje odczytać z ruchomych fal, czy wreszcie w ożywione
wyobraźnią postaci wywiedzione z ludowej mitologii. Jadwiga Puciata-Paw-
łowska sugeruje, że odbicie wodne w cyklu Malczewskiego odnosi się do „losu,
przeznaczeń i utajonych myśli człowieka”25, Ewa Micke-Broniarek z kolei wska-
zuje na bardziej prozaiczne przyczyny, dla których bohaterki Malczewskiego
z przejmującą nieśmiałością spoglądają w lustro wody zamknięte w kręgu cembro-
winy: względy kulturowe zakazywały dziewczynie przyglądać się własnemu od-
biciu26. W obu dziełach − i w cyklu Malczewskiego, i w wierszu Staffa − mamy
do czynienia z bliźniaczą symboliką i równoległymi inspiracjami kulturowymi.

Mit utraconej arkadii dzieciństwa powraca ze szczególną siłą w poezji Broni-
sławy Ostrowskiej. Asocjacje dziecięce wywołane są przelotnym skojarzeniem,
nastrojem, uczuciem, stanem błogości przywołującym doświadczane w dzieciń-
stwie poczucie ponad-czasu, ponad-bytu albo raczej: preczasu, prebytu.W liryce
erotycznej Ostrowskiej pojawia się jeszcze inny motyw znamienny dla epoki,
występujący m.in. u Leśmiana: motyw podróży w świat czarów. Poetyka snu,

23 S. Staff, Wybór poezji, wstęp M. Jastrun, BN I 181, Wrocław 1985, s. 6.
24 Do motywu studni wraca artysta jeszcze wiele razy, m.in. w Ostatnim napoju, Autoportrecie

na tle studni ze szklanką wody, scenie przedstawiającej Chrystusa z Samarytanką. Cykl Zatruta
studnia opatrzył poetyckimi komentarzami Lucjan Rydel.

25 J. Puciata-Pawłowska, Jacek Malczewski, op. cit., s. 146.
26 „Metaforyczne porównanie wody jako źródła − pisze Micke-Broniarek − zyskuje bardziej

prozaiczny sens, gdy uświadomimy sobie, że w dziewiętnastowiecznej rzeczywistości wiejskiej
jedyne, niewielkie zresztą lusterka były zastrzeżone głównie do użytku mężczyzn. Wieś praktycznie
nie znała luster, w których by można było obejrzeć całą sylwetkę; jej mieszkańcy własną tożsamość
postrzegali niejako oczyma bliźnich (określone osoby uważano za ładne lub brzydkie), niekiedy
objawiała się ona w uważnym wsłuchaniu się w wewnętrzną percepcję własnego ciała. Z kolei obo-
wiązujące w zamożnych sferach nakazy konwenansu i nadmiernie rozwiniętego poczucia wstydli-
wości bardzo długo zabraniały dziewczętom oglądania w lustrze swojego ciała, nawet osłoniętego
ubraniem” (E. Micke-Broniarek, Kiedy dziecko staje się człowiekiem... O ikonografii dziecięcej
w malarstwie polskim XIX wieku [w:] Dziecko w malarstwie..., op. cit., s. 44). Uwaga ta rzuca inte-
resujące światło również na wiersz Staffa.
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atmosfera sennego spowolnienia ruchów, oczekiwania, zawieszenia, tęsknoty za
niezwykłością sprzyjały opisowi „czarodziejskiej siły miłości”, która niewidzial-
nymi i niewytłumaczalnymi nićmi spajała dusze i ciała kochanków. „Wciąż
senniej i słodziej płyniesz w czar miłowania” − pisała poetka w wierszu Ajaccio.
W obrazie świata opromienionego uczuciem miłości powracają skojarzenia
baśniowe, które można by za Rolandem Barthesem określić jako przynależne
kręgowi „wyobraźni paradygmatycznej”27, znak bowiem jest tu odwołaniem do
systemu znaków obecnych potencjalnie w sferze typowo baśniowej. Warstwy
znaku i desygnatu zlewają się ze sobą, tworzą całość nierozdzielną. To już nie
tylko odwołania, skojarzenia, rekwizyty i przestrzeń baśniowej wyobraźni: to już
baśń, która wnika w ludzkie życie, baśń tworzona ludzkim czynem w planie fan-
tastycznym i realnym jednocześnie.

Znamienne są próby wprowadzenia motywów baśniowych do poezji przez
Marię Komornicką. Elementy fantastyczne stanowią w jej liryce warstwę symbo-
licznych ekwiwalentów psychicznych przeżyć podmiotu, zagubienia i rozdwoje-
nia. W pewnym sensie wizje te można określić jako pejzaż wewnętrzny. Istnieje
jednak przegroda pomiędzy baśniowym pragnę a realnie istniejącym oczekuję.
Pragnienie pogrążenia się w świecie baśni wynika z dążenia ku cierpieniu, w któ-
rym dopełnia się istota ludzka i które stanowić ma swego rodzaju doświadczenie
tragicznej wolności28. Jest to jednak wciąż pragnienie, więc i analogia z pejza-
żem wewnętrznym wydaje się nie do końca prawdziwa: pejzaż ten jest bowiem
pożądany i upragniony, ale nierzeczywisty. Baśń nie jest spełnieniem, ale drogą
do ofiary.

Podobną drogą idzie Miciński. Motywy baśniowe pojawiają się w jego poezji
w funkcji znaków innej rzeczywistości: „fantastyczne ruiny w wodzie” (Akwarele),
„czarowny flet” (Lamentacje), „królewski duch” (Ananke), „rycerz dumny świę-
tego Grala” (Nokturn), „magia duszy” (Kain). Trudno oprzeć się refleksji, że
w poezji Micińskiego baśni jest jak gdyby za dużo, że cała ta baśniowa rekwizy-
tornia jest tylko pozornie uładzona i pełna ciepła. W tym chyba zbyt dosłownym
spełnieniu się baśni tkwi bowiem źródło zagrożenia i niepokoju. Zbliżenie do
natury, odczuwanie z nią jedności nie musi oznaczać przedsmaku Edenu, gdzie
rosły rozłożyste drzewa o cudownych owocach, wraz z drzewami żywota oraz
poznania. Baśń to odczuwany niepokój przed tym, co niepoznane, co zaledwie
przeczute, co przerasta, co wywołuje lęk, jak u dziecka zagubionego w świecie
paraliżującej, choć zaledwie wyimaginowanej trwogi... Wszystko dzieje się jak
w rajskim śnie, ale jednocześnie jak w sennym koszmarze. Ten kontrast senności
łagodniej i drapieżnej wywołuje uczucie lęku egzystencjalnego, rodzi pytanie

27 R. Barthes, Mit i znak, wybór i wstęp J. Błoński, przeł. W. Błońska, Warszawa 1970, s. 272.
28 M. Podraza-Kwiatkowska, Somnambulicy − dekadenci − herosi, op. cit., s. 226-254.
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o istotę bytu, zwiększa stopień intensywności lektury. Znamienne są te próby
zagęszczenia rzeczywistości baśniowej, jej maksymalnej kondensacji: rzeczy-
wistość ta stanowi przecież odpowiednik sił tajemnych w człowieku i całym
otaczającym go świecie, który ma charakter senno-halucynacyjny. Udaje się w ten
sposób wykreować atmosferę sennego koszmaru, ale i sennego piękna − tym bar-
dziej pociągającego, że graniczącego z rzeczywistością empiryczną. Pełen dra-
matycznych rozszczepień świat psychiczny podmiotu jest rozpięty pomiędzy
zmysłowym reagowaniem na piękno i obsesyjnym lękiem przed Nieznanym,
które kryje się w tym pięknie.

Mistyczny lęk i niepokój egzystencjalny powracają w Lirykach prozą. I zno-
wu: powszechnie panuje tu baśń, ale swoista, jakby odwrócona, dramatycznie
przewartościowana. Postaci dziecięce stanowią tu bodaj jedyny kontrapunkt
świata zła, zagrożeń, których źródła tkwią w wizji zniszczenia i apokaliptycznej
zagłady. Jeśli pojawia się pałac − to otoczony „morzem piekieł”, jeśli zamek − to
zamieniający się w zgliszcza, jeśli król − to umierający. „Fontanny zamarzły,
ptactwo ucichło, krzyk i śmiech skamieniał − dzieci przytuliły się do kwiatów, na
których wiszą nieruchome pszczoły” (Różany obłok). „− i nagle poczynają
dźwięczeć struny harf − widma podobne wężom w katalepsji, wyprężonym na
grzbiet czarodzieja” (Msza konających). Symbole raju przeradzają się w symbole
Apokalipsy. Jeśli więc w poematach prozą Micińskiego można mówić o baśni
− byłaby to z pewnością swoista antybaśń: mroczna baśń o zagładzie i unices-
twieniu, wywołująca te same lęki, jakie przeżywa dziecko trwożliwie opędzające
się od majaczeń nocnych. „Opowiem z monotonią i prostotą chorego dziecka,
które chciałoby zasnąć, a lęka się tych straszliwych widziadeł w zamurowanej
głęboko piwnicy” (Doliny mroku) − to jakby autokomentarz poetycki Micińskie-
go, własna licentia poetica uprawniająca do przekraczania wszelkich norm
i konwencji gatunkowych dla uobecnienia świata przeżyć i myśli. Owa antybaśń
jest propozycją nowego sposobu ekspresji przeżyć. Jest odwróceniem tradycyj-
nej struktury baśniowej i wykorzystaniem jedynie jej warstw mrocznych − tych,
które najsilniej działały na wyobraźnię dziecięcą i najskuteczniej wywoływały
uczucie przerażenia.

Jest to myślenie Wojtkiewicza! Właśnie psychoza strachu dominuje w jego
obrazach, niepokój egzystencjalny wywołany rozpięciem kompozycji między
dziecięcością i starością, odniesieniami do poetyki sennego koszmaru, chorobo-
wych majaczeń, w których realność miesza się z nierealnością oraz zakwestio-
nowane zostają czas i przestrzeń, a świat − jak w słynnej Krucjacie dziecięcej,
odwołującej się do opowiadania Marcela Schwoba29 − staje się nieprzychyl-
ny, smutny i obcy. Zagubione dzieci, jakby porwane przez mistyczne uniesienie,

29 Dziełko to przedstawił polskim czytelnikom Zenon Przesmycki na łamach „Chimery” w 1901 r.
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nie znajdują w niczym ani oparcia, ani dyrektyw co do kierunku wędrówki i jej
celu. Baśń zimowa (Turniej) już wprost, bezpośrednio odnosi świat dziecięcej
samotności do rzeczywistości antybaśniowej: wszystko, co otacza dzieci − zabaw-
ki, śnieg, pokrzywione konwulsyjnie rośliny − wzmaga jedynie poczucie obcości
wobec świata przesyconego upiorną, krwiożerczą magią czasu i przestrzeni.
Podmuchy wiosenne, a jeszcze wyraziściej Korowód dziecięcy łączą baśniowość
z somnambulicznym snem, bliskie nastrojowi finałowej sceny Wesela Wyspiań-
skiego oddają dramat życia, które porywa, nad którym niepodobna zapanować
lub choćby zrozumieć jego praw. Podobnie w Porwaniu królewny − Ucieczce,
w cyklu Ceremonie (szczególnie trzeciej jego części − Wezwaniu), w Rozstaniu
− wszędzie widoczne są echa baśniowej rzeczywistości, która wzmaga dramat
istnienia poza czasem. Dla Wojtkiewicza bowiem, podobnie jak w świecie baśni,
czas nie przemija, lecz istnieje w wiecznym praesens, w wiecznej teraźniejszości
wzmagającej przeciwieństwa poprzez ich bliskie, bezpośrednie zestawienie.

Wojtkiewicz podsumowuje malarskie poszukiwania młodopolskiego dzieciń-
stwa: sytuuje dziecko w środku budzącego przerażenie snu, w sercu zaprzeczonej,
odwróconej, wywołującej niepokój baśni, wreszcie tworzy pomost między dzie-
ciństwem i starością: bo dzieci z tych obrazów mają często starcze twarze, a starcy
− zastygłe w bezruchu dziecięce gesty.

Wojtkiewiczowa dziecięca antybaśń ma daleko idące parantele literackie.
„Szczególny przypadek spotkania dziecka i baśni − pisze Anna Czabanowska-
-Wróbel − [...] to zabawa lalkami tajemniczej dziewczynki z opowiadania Romana
Jaworskiego Medi. Zabawa Medi przeradza się w baśniową ceremonię z obrazów
Wojtkiewicza. Narrator-ojciec staje się królem”30. Potwierdzenie tych podobieństw
znajduje Czabanowska-Wróbel w przemowie ojca skierowanej do córki:

Koronuję cię królową państwa, którego nigdy nie ujrzysz, władczynią ziem rozlicz-
nych i urodzajnych, które już były kiedyś lub jeszcze będą, przez które nie pomkną
nigdy kadłuby twych lotnych okrętów. [...] Nic się nie ziści. Więc ja koronuję dzisiaj,
córeczko, twoje królewskie rojenia nad obszarami strasznych kołowrotów: snu i rze-
czywistości. Władaj w tych krainach i już się nie cofaj przenigdy. Poważną groteskę
wprowadź w rzeczywistość. A nie odczuwaj żalu, że się nie ziszcza marzenie, gdyż
w tym cała jego siła i prawdziwość31.

Napięcie między upragnionym a nieosiągniętym cechuje całą przestrzeń ludz-
kiego życia i jest źródłem wiecznego niezaspokojenia. Na obrazach Wojtkie-
wicza dzieci-starcy pozostają jakby uwięzieni w przestrzeni wiecznej dziecię-
cej baśni, wiecznych − by posłużyć się określeniem Jaworskiego − „królewskich
rojeń”, wiecznego, antybaśniowego „nic się nie ziści”. Jeszcze raz Jaworski:

30 A. Czabanowska-Wróbel, Baśń w literaturze Młodej Polski, Kraków 1996, s. 52.
31 R. Jaworski, Historie maniaków, op. cit., s. 70-71.
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Stajecie [...] w każdej chwili w tajemniczych ramach śnionej baśni. Każdy z was utracił
połowiczność swej rzeczywistości. Przykro mi to wam oznajmić, ale postradaliście
siebie i znaczenie wasze, a byt wasz cenny zawisły jeno od przyjętej roli. Troskliwie ją
pielęgnujcie − pomni, że stworzyło was pragnienie dziecka. Pragnienie zaiste godne
urzeczywistnienia. Wychodzi poza możliwość, a unika śmieszności. Pragnienie zaiste
godne urzeczywistnienia32.

Również bohaterów Wojtkiewicza stworzyło „pragnienie dziecka”, w artystycz-
nych impresjach malarza kształtuje ono od początku po kres ludzkie jestestwo,
ludzką rzeczywistość, ludzki byt rozpięty między urodzinami i śmiercią w wiecz-
nym dziecięcym trwaniu wśród rekwizytów baśniowych, zabawek, strojów wywie-
dzionych z jakiejś przedziwnej maskarady. Wszystko to buduje wizję dzieciń-
stwa jako nieprzerwanego koszmaru, snu i halucynacji. W rezultacie dzieciństwo
stało się formą wewnętrznego, psychicznego więzienia, pułapką, w którą człowiek
musi wpaść, zgodnie z niepodważalnymi prawidłami bytu. Właśnie niemożność
zamknięcia dzieciństwa, wyjścia z niego określa egzystencjalny tragizm ludzkiego
losu; podobnie w wielu młodopolskich dziełach koszmarem jest nie śmierć, lecz
jej brak, trwanie przy życiu mimo upływu lat33.

Obrazy zrodzone z tych inspiracji − tak ikonograficzne, jak literackie − utoż-
samiają wiek dziecięcy ze starczym, a może nawet z całym ciągiem ludzkiego
życia. Jako wieczne dzieci bohaterowie tych dzieł pozostają najpełniejszą figurą
człowieczeństwa, które realizuje się na krawędzi nicości, w świecie wyobrażeń,
złud, majaczeń i znikomości rozpoznania. Ten sposób postrzegania dzieciństwa
pozostaje bliski poezji XX wieku. Przykład z Miłosza:

Gdy mamusia mnie pieściła i do snu układała pod kołderką
Bałem się huku armat za oknami.
Śpij, mówiła
I nie wiedziała wcale, nie,
O, nie wiedziała wcale,
Że chcę mieć bębenek z ludzkiej skóry,
Bębenek murzyńskich czarodziejów,
Nie wiedzą matki, jak stajemy się wodzami:
Laur na czole wyrasta nagle,
Czoła naiwne swoim cieniem plami.

Cz. Miłosz, Teatr pcheł34

32 Ibidem, s. 69.
33 Te refleksje przenikają nawet do literatury dla dzieci − Leśmian podejmuje zagadnienie nie-

możności dostąpienia śmierci w Przygodach Sindbada Żeglarza (sen króla Miraklesa) i Klechdach
sezamowych (Baśń o pięknej Parysadzie...).

34 Cz. Miłosz, Wiersze, t. I, Kraków 1985, s. 45.
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Dziecko − skalane złem, zdeprawowane i przedwcześnie stare − zatraciło nie-
winność, łączy w sobie kata i ofiarę, infantylizm i dojrzałość: marzy o „bębenku
z ludzkiej skóry”, zabawce i dziecka, i dorosłego; ujmując tę kwestię semio-
tycznie można powiedzieć, że zabawka jako atrybut człowieka stanowi projekcję
jego wewnętrznego świata. Świat ten jest wyniszczony, unicestwiony przez samo
trwanie życia (analogicznie w wierszu Krzysztofa Karaska Siedmioletni poeta35).
Doświadczenie początku jest doświadczeniem końca, doświadczeniem nihilizmu.
W ten sposób rozmywa się humanistyczne centrum ludzkiej osoby.

Podobne obrazy przynosi niekiedy poezja Baczyńskiego:

W dolinie błękitnej, podobnej do zmierzchu,
są dzieci błękitne z białymi włosami [...].
To dzieci bez matek − odwieczne elfy
z włosami siwymi od snów kataklicznych,
podchodzą do morza, gdzie smutny delfin
nadyma w pieśni zwierzęce policzki.

K.K. Baczyński, Z „Legend”. III36

Dzieci „z białymi włosami” to niemal cytat z Wojtkiewicza, tym bardziej wyra-
zisty, że dzieci te są uczestnikami malarskiej sceny baśniowo-mitycznej. Dramat
ludzki polega na niemożliwości − jak określiłby to Roman Ingarden − wykrys-
talizowania się człowieka. „Wartość człowieka, osoby ludzkiej − pisał Ingarden
− na tym właśnie polega, że jest on wykrystalizowany, resp. znajduje się w dro-
dze do wykrystalizowania się”37. Tymczasem nie ma możliwości „scalenia”
człowieka, dzieciństwo pozostaje „niedonoszone”, przedwcześnie stare, zostaje
więc tym samym naruszona tożsamość osoby jako swoistego bytu określonego
przez spełnienie własnego człowieczeństwa, proces dojrzewania, wzrastania, mo-
zolnego osiągania pełni. „Ja” realne jest skarlałe, zatrzymane na krawędzi śmierci,
rozkładu, dekadencji, w końcu − ostatecznego unicestwienia.

O, dziecko smutne, ty nie dopełnione
człowiekiem − jakby nie spełnione życiem.
Cóż to rzeźbienie, jeśli tylko w marmur
marmuru życiem?

K.K. Baczyński, W żalu najczystszym38

35 K. Karasek, Umrzeć musi co ma ożyć w pieśni, op. cit., s. 30.
36 K.K. Baczyński, Utwory zebrane, op. cit., t. I, s. 151.
37 R. Ingarden, Wykłady z etyki, op. cit., s. 238. Por. też M. Gołaszewska, Ingardenowska

koncepcja osoby. „Studia Filozoficzne” 1975, nr 7.
38 K.K. Baczyński, Utwory zebrane, op. cit., t. I, s. 312.
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Ujawniają się w ten sposób sprzeczne tendencje w ujęciach dzieciństwa, wza-
jemnie wykluczające się, choć współistniejące już w modernizmie i żywotne przez
cały wiek XX. Z jednej strony jest więc dzieciństwo mitycznym krajem szczęścia
i spełnienia, krajem tęsknoty dorosłego człowieka. Powrót do świata bezkresnych
łąk (Aniele pójdę z Tobą Malczewskiego), czystości spontanicznych religijnych
uniesień dzieciństwa (Kiedy ranne wstają zorze Pruszkowskiego39), dziecięcych
ogrodów (Dziwny ogród Mehoffera), marzeń i wzruszeń (Wyspiański) − to trwałe
motywy kultury, żywo obecne już w tradycji sentymentalnej i romantycznej.

W dwudziestowiecznych wariantach tych motywów następuje absolutyzacja
cierpienia: życie przebiega w tym samym kierunku, tyle że nie od dziecięcego
raju do starczego piekła, ale od bólu do zwielokrotnienia bólu, od samotności
do spotęgowania samotności, od granicy piekła po samo jego centrum.

Starość to sieroctwo
okrutniejsze jeszcze od sieroctwa dziecięcego
[...]
Jeśli cofnie się ku dzieciństwu
wspomni najwyżej co utracił
żadnej nadziei nie wskrzesi

W. Bacewicz, Ciemność40

Na zasadzie kontrapunktu towarzyszy tym obrazom opozycyjna wizja dzieciń-
stwa: melancholijnego, przepełnionego samotnością i cierpieniem (Boznańska),
szałem rodzących się i niezrozumiałych zmysłów (Wiosna Weissa). Kultura chcia-
łaby więc wrócić do łąk Malczewskiego i ogrodu Mehoffera, ale z pominięciem
Boznańskiej i upiorów Wojtkiewicza. Ta ambiwalencja widoczna jest zresztą
w twórczości samego Malczewskiego. Tworzy on arkadyjskie obrazy o tematyce
wspomnieniowej czy anielskiej, jednak obrazy te pełne są niepokoju, jakby
przedstawione na nich postaci dzieci dotknięte były piętnem szczególnego tragiz-
mu, stygmatem klęski. W ilustracji do Sienkiewiczowskiego Janka Muzykanta41

przedstawia małego artystę w towarzystwie pełnego melancholijnego smutku
39 Bliski przyjaciel Pruszkowskiego, Kazimierz Bartoszewicz, tak przedstawiał genezę obrazu:

„Pewnego razu wybrał się Pruszkowski towarzyszyć przez noc całą chłopcom wiejskim, pilnującym
koni na pastwisku. [...] Wczesnym rankiem, kiedy pierwsze jasne promienie świtu zaczęły rozpę-
dzać ciemności nocy, ujrzał [...] kilku pastuszków, jak zrzuciwszy czapki, upadli na kolana i zanu-
cili pieśń dziękczynną. Ten poetyczny obrazek pozostał mu w pamięci, a z niej przeszedł na płótno.
Rzecz była śliczna tak w pomyśle, jak w układzie i kolorycie; bił od niej urok piękna i prostoty”
(K. Bartoszewicz, Witold Pruszkowski (Sylwetka). „Przegląd Poznański” 1895, nr 10, s. 115. Cyt. za:
E. Micke-Broniarek, Kiedy dziecko staje się człowiekiem... O ikonografii dziecięcej w malarstwie
polskim XIX wieku [w:] Dziecko w malarstwie..., op. cit., s. 41).

40 W. Bacewicz, Wiersze wybrane i nowe, Warszawa 1984, s. 152.
41 Do tematu tej noweli sięgali również inni młodopolscy malarze, m.in. Witold Pruszkowski

i Stanisław Radziejowski.
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rogatego fauna − boga płodności i wróżbity (któremu − co nie pozostaje bez zna-
czenia − nadał malarz rysy własnej twarzy). Jadwiga Puciata-Pawłowska dowo-
dzi, że w postaci grajka kumuluje się „zaprzeczenie ludzkich marzeń, pragnień,
wysiłków, rozbitych o grań rzeczywistości”42. Z inspiracji tym obrazem zrodził się
tryptyk Pruszkowskiego Zaczarowane skrzypce; część lewa, pierwsza, przedstawia
roześmianego, jasnego chłopca ze skrzypcami w rękach, część druga − chłopca
omdlałego; w części trzeciej, która nie dotrwała do naszych czasów, nie było już
chłopca, a nad wodą, opodal pochylonego drzewa, leżał strzaskany instrument
i porzucony smyczek.

Tryptyk Pruszkowskiego doskonale oddaje dwoistość ikonografii dzieciństwa:
między jasną, pogodną postacią małego grajka43 i pustym „krajobrazem po bit-
wie”, między nadzieją i dramatem niespełnienia, między życiem i śmiercią roz-
tacza się przestrzeń dziecięcego trwania. To zatrzymanie między skrajnościami
charakteryzuje więcej kompozycji malarza, m.in. omówione już Zaduszki, gdzie
dziewczyna jest zawieszona między dwoma stronami bytu: życiem i śmiercią.

Scharakteryzowany dualizm znajduje wielorakie egzemplifikacje literackie. Jest
skrzydło łagodnych wspomnień i upajających powrotów w lata najpierwsze − wy-
starczy przywołać wiersze Czechowicza (Zimowe uroki, inc. Matusiu, Lublin tak
srebrny...), Tuwima (Dzieciństwo), Lieberta (Dzieciństwo), Gałczyńskiego (Spot-
kanie z matką), Kamieńskiej (Piosenka dziecka), Józefa Barana (mała kosmo-
gonia, bajka), Urszuli Kozioł (Powrót do pierwszych lądów), tomy poezji Juliana
Kornhausera (Tyle rzeczy niezwykłych) i Juliana Przybosia (Wiersze i obrazki,
współautorem jest córka poety Uta). Jest skrzydło wyrażające ból i dramatyzm
dzieciństwa − i znowu trzeba by zacząć od Czechowicza (Dawniej), który, jak
Malczewski, oscyluje między Arkadią i Apokalipsą, o dalsze przykłady nietrudno
− od Andrzeja Bursy (Zaśnij, księżycu) do Ewy Lipskiej (wiersze z tomu Dom
Spokojnej Młodości) i Julii Hartwig (Było to wczoraj w dziewiętnastym wieku);
podobnie w prozie: z jednej strony Uśmiech dzieciństwa Marii Dąbrowskiej
i Rzeczy nienasycone Andrzeja Czcibora-Piotrowskiego, z drugiej − Czarne sezony
Michała Głowińskiego i Topografia myślenia Joanny Kulmowej. Pierwsze, nostal-
giczne skrzydło, reprezentuje wiersz Józefa Ratajczaka:

Jeśli już zaczniesz
wszystko widzieć wyraźnie,
blask od cienia

42 J. Puciata-Pawłowska, Jacek Malczewski, op. cit., s. 69.
43 Ten typ przedstawień dzieci znajdziemy w malarstwie Vlastimila Hofmana, znakomitego

ucznia Jacka Malczewskiego. Dzieci były ulubionymi modelami artysty, malował je w towarzystwie
aniołów lub faunów, na tle rustykalnym (Dzieci za płotem), przy przydrożnych kapliczkach, w objęciu
matki (Madonna).
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odróżnisz −
odejdą baśnie,
by nigdy nie powrócić

Zwierzęta mówić przestaną,
czary odlecą z przedmiotów,
wieloryb zmieni się w butelkę tranu
a słońce − w kroplę potu

J. Ratajczak, Pożegnanie baśni44

Skrzydło drugie − wiersz Ewy Lipskiej:

Z ust wykrzyknął wulkan
i zamarł w powietrzu.
Z oczu wypatrzył się ogień
i podpalił dom.
Dziecko można oglądać tylko kiedy śpi.
Wtedy wygląda jak anioł
który upadł na głowę.
Ale dziecko coś wie
i przed czymś usiłuje nas przestrzec.
W tym celu zapisało się na kurs spółgłosek.

E. Lipska, Ptak45

Niezależnie od tego, czy dziecięcy świat jest rajem, czy piekłem, historia nie
neguje jego substancji. Owszem, ciśnienie zdarzeń może być niszczące, przeczyć
logice zdarzeń, ale nawet w poezji czasu wojny zdarzenia te zyskują zabarwienie
metaforyczne, co dzięki baśniowej stylizacji pozwala na dystans wobec współ-
czesności − baśń narzuca bowiem charakterystyczną formułę ponadczasowości
(„dawno, dawno temu...”), rozgrywa się poza czy ponad czasem − i w tym sensie
teatr zdarzeń jest sferą ścierania się wartości (poezja czasu wojny, np. Noc w wię-
zieniu Grzegorza Timofiejewa, Najmłodsi Jana Janiczka, List do syna Jerzego
Brzozowskiego). Baśń, niezależnie od tego, czy rozumiana w kategoriach piękna,
czy wtajemniczenia, mówi o stałych prawach wzrastania i dojrzewania. Jedno-
cześnie − niczym list z późnych koncepcji Jacquesa Lacana − wywodzi się ze
sfery nieświadomości, odwołuje się jedynie do nastroju (zagęszczonego, sprzyja-
jącego symbolizacji i potęgowaniu sensów) i struktury (samotność w przestrzeni
tajemnicy), upodabnia się do realnych bytów i zdarzeń organizujących ludzką

44 Wyd. cyt.: Po schodach wierszy. Antologia polskiej poezji współczesnej, wybór i oprac.
G. Leszczyński, Warszawa 1996, s. 50.

45 Wyd. cyt.: Dziecku. Antologia, op. cit., s. 349.
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egzystencję. Oderwana od jednostkowego (biograficznego, egzystencjalnego)
przypisania jest poznawalna w takim samym stopniu jak wzór matematyczny
i w takim też sensie przydatna jako element porządkujący (z natury rzeczy ogra-
niczone) autopoznanie tak twórcy, jak i odbiorcy. Daje bowiem logiczny i prze-
konywający model porządkowania rzeczywistości, a że rzeczywistość ludzkiej
egzystencji jest pełna sprzeczności, więc i pełna sprzeczności, niedopowiedzeń
i paradoksów baśń wydaje się nadawać rzeczywistości tej symboliczną struk-
turę, a zatem − jak powiedziałby Lacan − sens i prawo. Jest to struktura czasu,
który − wolny od uwarunkowań historycznych − zakreśla wieczne koło powrotu
(od dzieciństwa w obliczu życia do dzieciństwa w obliczu śmierci), wieczny porzą-
dek zmagań młodości i cierpień adolescencji; porządek tajemnicy, w głębi której
trwa cały dziecięcy wszechświat; wreszcie porządek ducha.

Jest to − parafrazując określenie Aldousa Huxleya − „baśń wieczysta”46, synte-
tyzująca w sobie rozmaite warianty kulturowe, odsyłająca do zasadniczych treści
ludzkiej egzystencji: intymności, samotności, wzrastania.

46 A. Huxley, Filozofia wieczysta, tłum. J. Prokopiuk i K. Środa, Warszawa 1989. Huxley wystą-
pił z tezą o istnieniu wspólnego „rdzenia prawdy” wszystkich religii; różnice związane z dogmatami
są jego zdaniem uwarunkowane zmiennymi okolicznościami kultury, które oddziaływały na autorów
świętych ksiąg. „Filozofia wieczysta” to wspólny korzeń wszystkich religii.
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Mistrz prymitywistów, Henri Rousseau zwany Celnikiem1, szokował swoimi
płótnami: niewykształcony, popełniał błędy techniczne, stosował wyraziste środki
ekspresji, nie potrafił fachowo wykańczać swoich obrazów, jak czynili to już nie
tylko akademicy, ale nawet rówieśni mu impresjoniści; tajniki warsztatu malar-
skiego zgłębiał kopiując obrazy eksponowane w Luwrze2. Gdy wystawił swe prace
w Salonie Niezależnych, określano go mianem „dzikiego”, zarzucając nie tylko
brak talentu i nieporadność, ale nawet... złe wychowanie. Tematyka jego obrazów
koncentrowała się na ludziach prostych, malował ich portrety, z naiwnością i świe-
żością oddawał świat snów i marzeń (jeden z najsłynniejszych obrazów, Marze-
nie3, przedstawia dziewczynę na tle bujnej, egzotycznej, wymarzonej dżungli4).
Znalazł gorących entuzjastów i obrońców, wśród nich Apollinaire’a, Delaunay’a,
Picassa; André Breton sytuował go w szeregu prekursorów surrealizmu. Malarstwo
Rousseau otworzyło drogę kolejnym prymitywistom, znaleźli się wśród nich
m.in. Camille Bombois, Louis Vivin, w Polsce Nikifor i Teofil Ociepka.

Prymitywizm bliski jest sztuce dziecka. Wyobraźnia, zamiłowanie do drobiaz-
gu, pietyzm w oddawaniu szczegółów najbliższego otoczenia, uproszczenie kreski,
pozbawienie obrazu głębi, wreszcie naśladownictwo − wszystko to są obszary
wspólne rysunku dziecka i prymitywisty. Andrzej Banach wskazuje na inną
jeszcze zbieżność − myślenie magiczne: „Dziecko wymierza karę lalce, która się
okazała krnąbrna, i bije krzesło, o które się uderzyło, a także mruczy zaklęcia,
gdy w dzień pogodny matka nie chce wziąć go na spacer. Nikifor postępował
bardzo podobnie. [...] Magia malarstwa, jak każda inna magia, ma pomóc w za-
panowaniu nad siłami natury. Natura jest, jaka jest, i niedobrzy ludzie z Kry-
nicy pozostaną sobą; ale jeśli się pozna ich sekrety, można się z tymi ludźmi
porozumieć. Kierowcy samochodów umieszczają przed sobą obrazek świętego
Krzysztofa. Nikifor nosił przy sobie swój autoportret”5. Czuł się czarodziejem,

1 Przydomek ten zawdzięcza malarz Alfredowi Jarry.
2 Niektóre jego słynne kompozycje są naśladownictwem cudzych obrazów, np. wzorem dla

Szczęśliwego kwartetu była Niewinność Jeana Léona Gérôme’a.
3 Inny tytuł: Sen Jadwigi; podobno na obrazie została sportretowana młodziutka Polka o imieniu

Jadwiga.
4 Motyw dżungli bardzo często powraca w malarstwie Celnika Rousseau; sam malarz twierdził,

że egzotyczną przyrodę widział w czasie wyprawy do Meksyku, w której to wyprawie miał towarzy-
szyć cesarzowi. W istocie jest to tylko legenda: Rousseau malował przyrodę inspirowany parkami
Paryża i ekspozycjami tkanin artystycznych.

5 A. Banach, Nikifor, Warszawa 1983, s. 22, 26.



111

4. Od sztuki naiwnej do naiwnego słowa

„zaczarowywał” rzeczywistość, namalował Anioła Stróża i wierzył, że anioł ten
− jak św. Krzysztof podróżników − strzegł go i otaczał opieką6. Podobną funk-
cję miały inne obrazki o tematyce religijnej, szczególnie podobizny świętych
− z czarnymi włosami i złotą aureolą wokół głowy. „Dwudźwięk czarno-żółty,
stanowiący ognisko obrazu − pisze Banach − promienieje i jest podstawą zbu-
dowania całej kompozycji. Taki święty, w szatach, jakie mu się należą, lub
z gałązką palmową, będzie na pewno czynił cuda”7. Samemu więc obrazowi
przypisana jest funkcja magiczna, funkcja zaklinania rzeczywistości, ujarzmiania
jej. W tym sensie obraz i jego twórca przestają być tożsame, dzieło − poniekąd
niezależnie od fizycznej osoby autora − obdarzone jest specjalnymi właściwoś-
ciami, których sam autor może nie posiadać. Jest to motyw wykorzystywany
w literaturze dziecięcej8.

Istotą malarstwa prymitywistycznego jest m.in. zachowanie pierwotnej prostoty
rysunku dziecka, świeżości i spontaniczności obrazowania, myślenie magiczne.
Więcej: samo tworzywo sztuki naiwnej bliskie jest tworzywu dziecięcemu. Niki-
for malował na kartkach lub okładkach ze szkolnych zeszytów, na tekturkach
wyciętych z pudełek od zapałek, stosował tanie farby. Dziecięca tematyka: oto-
czenie (dom, miasto, wieś, wnętrza kościołów), codzienność (cykle poświęcone
powrotowi ludzi z pracy, dworcom kolejowym), marzenia. Malarstwo to cechuje
wreszcie ostentacyjna deformacja kształtów, urągająca realiom proporcji i logice
zachowań. Widać to np. w sposobie portretowania ludzi − są niezgrabni, niepro-
porcjonalni, jakby cytowani z nieudolnego, niewprawnego, surowego rysunku
dziecka. Utożsamiany z miejską sztuką ludową prymitywizm zaowocował upo-
wszechnieniem się swoistej mody, która wywołała manieryczną i masową twór-
czość malarską pozbawioną już znamion autentyzmu. „Przedmioty na tych obra-
zach − pisze Banach − musiały być znakomicie naiwne, samoloty dwupłatowe,
podobne do ważek, na których piloci siedzieli okrakiem. Wszystko zabawne,
urocze, rozbrajające, niewinne”9.

Choć manieryzm prymitywistyczny − jak każda forma masowego i pozba-
wionego autentyzmu naśladownictwa − został napiętnowany, pozostawił po sobie
bardzo ważne dziedzictwo. Wpłynął na kształt książki dziecięcej10 i dwudziesto-

6 Ibidem, s. 30.
7 Ibidem, s. 34.
8 Np. w Przygodach Zuzanki Jerzego Niemczuka: źródłem lęku jest rysunek namalowany przez

dziecko.
9 A. Banach, Nikifor, op. cit., s. 131.

10 Uproszczenie kreski, fantazja i humor splatane z obserwacją rzeczywistości, łączenie właści-
wości rysunku dziecięcego z malarstwem ludowym (m.in. malunkami na szkle) przenika do ilustracji
w książce dziecięcej 2. połowy XX wieku zarówno polskiej (Adam Kilian, Ewa Salamon, Antoni
Boratyński, Bohdan Butenko, Zbigniew Rychlicki; z autorów młodszego pokolenia Grażyna Lange),
jak i europejskiej (Pascal Lemaitre).
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wiecznej literatury, usankcjonował w kulturze naiwne (a więc także dziecięce)
postrzeganie świata, odrzuciwszy intelektualizm, głębię rysunku i biegłość rze-
miosła stworzył podstawy, na których mogła wznieść się nowa forma sztuki,
pozbawionej odniesień do tradycji, opartej na odrzuceniu rygorów obowiązują-
cych akademików i pełnej, nieskrępowanej swobodzie skojarzeń. Dowiódł, że
dziecko może być nie tylko przedmiotem, tematem dzieł malarskich czy literac-
kich, ale również ich podmiotem: jako twórca rzeczywisty (dziecko-artysta11),
jako podmiot czynności twórczych (dysponent reguł porządkujących dzieło),
wreszcie jako punkt odniesienia twórcy (zespół charakterystycznych dla dziecka
form i konwencji estetycznych).

Jak anioł bywa pre-tekstem dziecka, tak dziecko bywa pre-tekstem artysty.
Refleksja ta towarzyszy już kulturze drugiej połowy wieku XIX. Julian Ocho-

rowicz w rozprawie Liryczna twórczość poetów (z podtytułem Szkic psycholo-
giczny) wskazuje na leżącą u postaw twórczości „predylekcję, czy może raczej
umiejętność”, którą określa mianem „współczucia psychologicznego”12. Jest to
zdolność „odczuwania różnorodnych stanów duchowych, bez której nie byłoby
prawdy w osobach i przejściach moralnych [...]. Jest ona rozszerzaniem doświad-
czenia własnego, jest drogą do serc innych, jest więc dla poety skarbem nieoce-
nionym i niezbędnym”13. „Współczucie psychologiczne”, odnotowywane przez
Ochorowicza nie tylko „u poetów”, również w twórczości prozatorskiej i dra-
matycznej, polega − jak autor tłumaczy dalej − na sięganiu do doświadczeń wy-
wiedzionych z wieku dziecięcego, do pierwszych emocji i przeżyć, które stają się
kluczem poznania najpierw samego siebie, następnie innego człowieka. W kon-
sekwencji tworzą one matrycę, wedle której twórca oddaje przeżycia swych
bohaterów. Egzemplifikacją tej prawidłowości jest analiza Zbójców Schillera:

Przez jaką cudowną władzę powieściopisarz, który nie był zbrodniarzem, który nawet
nigdy nie widział spełniającej się zbrodni, umie jednak malować ją z tak uderzającą
prawdą?... Wszystko to tłumaczy nam psychologiczne współczucie: powieściopisarz
lub dramaturg nie doświadczył nigdy uczuć idącego na śmierć zbrodniarza, ale czuł żal
i obawę, wstyd i niepokój, gdy nieraz, dzieckiem jeszcze będąc, obciążony grzechem

11 Por. na ten temat m.in. H. Semenowicz, Poetycka twórczość dziecka, Warszawa 1979; Aktyw-
ność twórcza dzieci i młodzieży, red. S. Popek, Warszawa 1988; W. Lam, Malarstwo dzieci w świetle
współczesnych poglądów, Warszawa 1967; A. Trojanowska-Kaczmarska, Dziecko i twórczość, Wroc-
ław 1971; Z. Beszczyńska, Poszukiwanie sensu życia. Wiersze dzieci i młodzieży nadsyłane na kon-
kursy literackie [w:] Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, op. cit.

12 Jest to termin bliski pojęciu empatii, stosowanemu przez współczesną psychologię; zastoso-
wany w analizie procesu twórczego kieruje uwagę autora na zjawiska związane z kręgiem inspiracji
artystycznych i umiejętnością wywoływania w sobie emocji, jakie przeżywają inne osoby, a także
przypisywania bohaterom literackim emocji, które sam twórca przeżywałby będąc w ich sytuacji.

13 J. Ochorowicz, Liryczna twórczość poetów. Szkic psychologiczny, Warszawa [brw], s. 15.
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jakimś dziecinnym, stawał przed ojcem karzącym i gniewnym... Nie był złodziejem
− ale czuł jak mu serce silniej uderzało, gdy chciał komuś figla wypłatać. Nie był
matką, której dziecię umiera z głodu, ale czuł boleść i smutek, gdy najmilsze jego
dzieło sponiewierał zjadliwy krytyk...14

Refleksję nad tymi problemami podejmował Ochorowicz już wcześniej15;
w omawianej rozprawie zwraca uwagę na trwałość dziecięcych inspiracji w twór-
czości wielu pisarzy:

Są [...] organizacje poetyckie, na które wiek mało wpływu wywiera − młodzieńczy, dzie-
cinny niemal nastrój towarzyszy im aż do grobu. Autor Damy Kameliowej miał powie-
dzieć o autorze Trzech muszkieterów: „Mój ojciec jest wielkim dzieckiem, które
miałem, kiedym był bardzo maleńki”. A jeśli Aleksander Dumas był i pozostał dziec-
kiem, to Wiktor Hugo był i pozostał na zawsze młodzieńcem16.

Sięgając do przykładów Goethego, Mickiewicza, Słowackiego, Odyńca, Byro-
na, Waltera Scotta, przywołując współczesne prace George’a Henry’ego Lewesa17

i Samuela Smilesa18, dochodzi Ochorowicz do wniosku, iż konstytutywne zna-
czenie w twórczości literackiej mają postaci rodziców, którzy kształtują „serca
i umysły”, a przede wszystkim typ pisarskiej wyobraźni i wrażliwości. Znajduje
to swą egzemplifikację w obszarze pierwszych samodzielnych lektur, a nawet
doświadczeń przedczytelniczych: opowieści babek, matek i piastunek (jak w przy-
padku Waltera Scotta czy Słowackiego) kształtują, twierdzi Ochorowicz, wraż-
liwość religijną i mistyczną, rozum, „silną drażliwość charakteru twórczego [...]
Matki wielkich poetów są to zwykle kobiety o wyższym umyśle, bujnej fantazji
i nadmiernie tkliwym sercu” − konkluduje autor19, dowodząc swojej tezy, iż
„wyjątkowe wrażenia dzieciństwa, które na całą przyszłość wpływ swój wywie-
rają, pochodzą [...] od matek”20.

Mamy tu do czynienia z bardzo wczesną analizą prawideł rządzących psycho-
logią twórczości. Już u źródeł tej refleksji wskazuje się na fundamentalne zna-
czenie najodleglejszych doświadczeń, które traktuje Ochorowicz jako wieczny
krąg odwoławczy: poprzez odniesienia do dzieciństwa − twierdzi autor rozprawy
− pisarz jest w stanie wejść w przeżycia swych bohaterów, oddać je, znaleźć dla
nich wyraz, w konsekwencji oddziaływać na czytelnika. „Panowie poeci − pisze

14 Ibidem, s. 15.
15 Ibidem.
16 Ibidem, s. 76.
17 G.H. Lewes, Dzieje żywota i utworów Goethego, przekł. A. Nowosielski, Petersburg 1860.
18 S. Smiles, O charakterze, przekł. W. Przyborowski, Warszawa 1873.
19 J. Ochorowicz, Liryczna twórczość poetów, op. cit., s. 23.
20 Ibidem.
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Ochorowicz − wyzyskują wrażenia dzieciństwa − sztucznie wywołują w sobie
smutek, aby nas rozrzewnić”21.

Z całkowicie innej perspektywy o tej samej kwestii pisze kilka epok później
Julian Przyboś:

Jeśli wszystko z czasem zszarzeje i stanie się pospolite, dostępne zwyczajnemu pozna-
niu, jeśli nie pobudza już swoją tajemniczością fantazji − odłóż artysto pędzel i pióro.
Bierz się do innego zawodu, sztuka cię opuściła. Sztuka − a może zgromadzone w gro-
tach pamięci czy podświadomości skarby, którymi obdarzyło cię dzieciństwo?22

Wnioski formułowane w obu wypowiedziach są odmienne, jednak warto zwró-
cić uwagę na zbieżność perspektywy refleksyjnej: tak Ochorowicz, jak i Przyboś,
który zapewne wypowiedzi Ochorowicza nie znał, zwracają uwagę na to, że
sztuka funduje się na „skarbach” dzieciństwa, które tworzą dla niej naturalną,
życiodajną glebę. Modernistyczne utożsamienie poety i dziecka bazuje na tych
samych podstawach intelektualnych, na tej samej refleksji. U Ochorowicza poeci
„wyzyskują wrażenia dzieciństwa”, u modernistów − stają się dziećmi. Psycholo-
gia Freuda wskaże w pierwszych latach życia obszary nieprzezwyciężonych lęków
i kompleksów, dowiedzie, że każda twórczość jest formą sublimacji, a artysta sięga
do cierpień dzieciństwa. Ale przecież i Ochorowicz wskazywał na obszar cierpień,
gdy pisał o poetyckiej empatii!

Opisane i poddane przez Ochorowicza analizie mechanizmy uwidaczniają się
w twórczości literackiej rówieśnych mu pisarzy. Z racji haseł towarzyszących
epoce, jej filozoficznego zaplecza, scjentyzmu i ambicji utylitarnych, szczegól-
nie niechęci wobec koncepcji romantycznego natchnienia, powrót do dzieciństwa
jako inspiracja twórczości nie jest powszechny na tyle, by można było wyjść poza
krąg zjawisk incydentalnych, te jednak mają istotne znaczenie. Niekiedy udaje
się „przyłapać poetę” na gorącym uczynku powrotu do dziecięcej perspektywy
postrzegania świata czy dziecięcej refleksyjności. Liczne tego typu przykłady
znaleźć można w liryce już przywoływanego Asnyka, m.in. Baśń tęczowa, Echo
kołyski, w szczególności zaś urokliwy wiersz Rodzinnemu miastu, w którym
odwołuje się poeta do ludowej wiary w przedśmiertny powrót ludzkiej pamięci
do wszystkich zdarzeń życia i tych miejsc, „gdzie niegdyś żywiej serce biło”,
w szczególności więc do czasoprzestrzeni dzieciństwa. Na tę przedśmiertną
„podróż w dalekie lata” poeta jest przygotowany − chwile smutku, zadumy,
goryczy wprowadzają na taką właśnie emocjonalną drogę, o której, parafrazując
Ochorowicza, można powiedzieć: Asnyk „sztucznie wywołuje w sobie smutek,
aby nas rozrzewnić”.

21 Ibidem.
22 J. Przyboś, Uwaga! sztuka dziecka [w:] tegoż, Sens poetycki, Kraków 1967, t. I, s. 276.
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I często cichym, gwiaździstym wieczorem,
Gdy swoim blaskiem księżyc do mnie wchodzi,
Gdy anioł ciszy na mym sercu chorem
Kładzie swe dłonie i boleść łagodzi,
Czuję, jakobym był już tylko cieniem,
Ulatującym z księżyca promieniem.

Wtedy, ach! Idę po srebrzystej fali
I całą drogę minioną odnawiam,
Pozdrawiam ludzi, co mnie dzieckiem znali,
Gaje i łąki, i pola pozdrawiam,
I zatrzymuję się nad każdą miedzą,
Gdzie złote mary lat dziecinnych siedzą.

[...]
Gdy więc te domy i serca obaczę,
Jak dziecko ręce wyciągam i płaczę.

A. Asnyk, Rodzinnemu miastu23

Sposobem owego „rozrzewnienia” czytelnika jest odwołanie do sfery dziecięco-
ści jako obszaru utraconego sacrum, czasu wypełnionego harmonią, ładem, poczu-
ciem sensu, „domowymi cnotami”, „tradycją żywą, starożytną”, „macierzyńskim
ciepłem”. To czas wiosny, „pełen wiecznie zielonych gałązek”, które ocieniają
słoneczne miasto, czas „kwitnących twarzy”, „serc zażyłości”. Dźwięki dzwo-
nów, obraz krzyża w kościelnej nawie i wyciągnięte ku niebu wieże kościoła far-
nego nadają obrazowi poetyckiemu charakter sielski i głęboko sakralny zarazem.
Zgodnie z tradycyjnymi ujęciami okres dzieciństwa zamyka pierwsza, oczywiś-
cie niewinna, szczenięca miłość („figlarna panienka [...] była pierwszej miłości
marzeniem” − pokreślenie moje − GL).

Tak w obrazach miłości, jak w wielu innych obszarach tematycznych Asnyk
nie ogranicza się do, jak to określał Ochorowicz, „rozrzewniania” − powrót do
dzieciństwa nie jest przecież mechanicznie zastosowanym zabiegiem literackim,
przeciwnie: prowadzi do doniosłych przewartościowań w sferze percepcyjno-
-refleksyjnej. Poeta, polemicznie odczytując Hymn o miłości św. Pawła24, odrzuca
to, co dorosłe, przyjmuje to, co dziecięce − ale przecież nie po to, by widzieć
„jak w zwierciadle, niejasno”, a więc zatracić wyrazistość spojrzenia, lecz by
poprzez rezygnację z dojrzałej perspektywy odkryć prawdę dzieciństwa, dotrzeć
do niej. Dla Asnyka ma ona charakter aksjologiczno-emocjonalny.

23 A. Asnyk, Wiersze wybrane, wstęp J.Z. Jakubowski, Warszawa 1988, s. 106, 107.
24 1 Kor 13.
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Przeżycie to stanowi impuls do podróży ku przeszłości, stwarza możliwość
dotarcia do dziecięcego doświadczania i sposobu wyrażania świata (słownictwo
i symbolika, sfera ekspresji ikonograficznej), także emocjonalizmu, myślenia
magicznego, wyobrażenia porządku aksjologicznego. Obszary te z narastającą
intensywnością inspirują kulturę XX wieku, który przyniósł narodziny dadaizmu,
w znacznej mierze odwołującego się (już choćby w nazwie kierunku) do dzie-
cięcego sposobu postrzegania świata i ekspresji językowej − u źródeł kierunku
legła negacja europejskiego dziedzictwa kulturalnego i hasło całkowitej, nie-
skrępowanej wolności, co rychło przerodziło się w kult prawdy (ponad nieszcze-
rością sztuki „akademickiej”, ponad kłamstwem). Kurt Schwitters w Hanowerze
„zaczął systemem collage’u wznosić w swojej pracowni nieokreślony i niemożliwy
do skończenia pomnik, na który składał dzień po dniu wszelkiego rodzaju nie-
potrzebne przedmioty, do odpadków kuchennych włącznie” − pisze Artur Hutni-
kiewicz25. Ta burzycielska postawa, wykraczająca poza sferę działań racjonalnych,
opiera się na myśleniu bliskim dziecku: w jego oczach to, co kultura degraduje
jako śmieć, może stać się ożywiającym wyobraźnię bogactwem, gdyż dziecko
dokonując wyborów kieruje się nie kulturowym, lecz całkowicie własnym kano-
nem estetycznym. Sztuka dziecka bywa często sztuką kolażu − nakładania na
obraz niejednolitych elementów, przynależnych różnym obszarom rzeczywistości.

Sprawa zaczęła zataczać coraz szersze kręgi. Sztuka wyjęta spod rozumowej
kontroli otworzyła drogę prymitywizmowi i naiwności, opierających się na bez-
pośredniej projekcji osobowości twórcy, projekcji nie poddanej kodyfikacji nur-
tów i kierunków artystycznych. Artysta zbliża się do bezpośredniej aktywności
twórczej dziecka, środki wyrazu, jakie stosuje, są programowo pozaintelektual-
ne, sięgają form wolnych od wpływów kulturowych. Naiwny realizm, łączenie
wiedzy o rzeczywistości z wyobraźnią, płaskość rysunku pozbawionego głębi,
koncentracja uwagi na szczególe − wszystko to zbliża sztukę naiwną do dziecię-
cego myślenia i dziecięcej jak gdyby „nieudolnej” kreski, swobodnie ekspre-
sywnej. Tak było u Nikifora, u wielkich europejskich prymitywistów, ale także
wcześniej: „Picasso − pisze Hutnikiewicz − malował każdy obraz tak, jakby
po raz pierwszy odkrywał sztukę malowania”26. Parafrazując zdanie Hutnikiewi-
cza można powiedzieć, że również wielu poetów, zwłaszcza awangardowych,
pisze tak, jakby dopiero uczyło się pisać − z pogwałceniem rygorów ortografii
i gramatyki, zasad logiki i interpunkcji. Bliskość dziecięcego sposobu ujmowania
rzeczywistości w malarstwie i poezji jest oczywista, ujawnia się w sposób nie-
kiedy wręcz manifestacyjny, i to niekoniecznie w poezji dadaistów czy bliskiego

25 A. Hutnikiewicz, Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie
XX stulecia, wyd. 4, Warszawa 1976, s. 133.

26 Ibidem, s. 135.
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im Tuwima (jako autora cyklu Słopiewnie), także w poezji lat dalszych − jak
w wierszu Harasymowicza:

Koty mają głowy takie, że przy nich dynie są niby pestki,
a krowa to jest walizka na czterech igiełkach.
Widzą to schematyści, z wysiłku ich drewniane czoła skrzypią cienko,
chcą targnąć się na życie wystawy dziecięcej.
Lecz zauważył to święty Franciszek, co na srebrnym rowerze
z jednego rożku księżyca na drugi wjeżdżał siłą rozpędu.
Zobaczył to i na ratunek malowanym zwierzętom
przybył bardzo prędko,
po czym z rękawa wytrząsnął szklany zameczek.
Łokietek tam na lodzie szalał przed panną ubraną w czepeczek.

J. Harasymowicz, Malarska wystawa dziecięca27

Pokrewieństwa przywołanego wiersza z myśleniem dadaistów są bardzo wyraź-
ne; wskazywał na nie Kazimierz Wyka, dowodząc jednocześnie, że wiersz Harasy-
mowicza sytuuje się na linii łączącej dadaistów z Leśmianem i Tuwimem jako
odkrywcami neologicznego języka poezji: „Krytyk dla dorosłych widzi w takiej
poezji oczywisty dalszy ciąg poszukiwań słowotwórczych i filozoficzno-werbal-
nych Leśmiana i samego Tuwima. To są przecież ustawiczne dziecięce słopiew-
nie, w poprawionej jedynie formie oddane wyobraźni dziecka. Jeżeli jego urze-
kający bełkot był u początków dadaizmu − dada to w mowie dzieci francuskich
zabawka, konik − to w podobnej poezji dzieci otrzymują z powrotem, co dały
dorosłym”28. Wyce wtóruje Artur Hutnikiewicz: jego zdaniem język poezji dadais-
tycznej przypomina „gaworzenie noworodka lub bełkot niemowy”29.

Zarówno dadaizm, jak i awangardowe kierunki malarskie (w szczególności pry-
mitywizm, ale także fowizm, abstrakcjonizm) utorowały drogę szkole poetyckiej
Brzechwy i Tuwima. Nie jest przecież dziełem przypadku, że Tuwim jako autor
wierszy dla dzieci debiutuje w zaledwie kilka lat po odkryciu malarstwa Nikifora
przez krytykę sztuki i po pierwszych poświęconych malarzowi rozprawach (1930)30.
Cztery tomiki poetyckie Tuwima dla dzieci ukazują się drukiem u Przeworskiego
w 1938 r.31; w tym samym roku ogłasza u Mortkowicza pierwszy zbiór wierszy

27 Wyd. cyt.: Dziecko w poezji polskiej, op. cit., s. 153.
28 kjw [Kazimierz Wyka], Kiepurka, „Odrodzenie” 1948, nr 2, s. 7.
29 A. Hutnikiewicz, Od czystej formy do literatury faktu, op. cit., s. 135.
30 Debiut Tuwima: lutowy numer „Wiadomości Literackich” z 1935 r.; słynna Lokomotywa

opublikowana została w tymże czasopiśmie 12 IV 1936 r.; por. J. Cieślikowski, Najbardziej popularny
wiersz Tuwima [w:] Literatura osobna, Warszawa 1985. Ogłoszenie wierszy dziecięcych w prestiżo-
wych „Wiadomościach Literackich” przez znanego i cenionego poetę wywołało znaczne poruszenie,
było ważnym dowodem nobilitacji tej dziedziny twórczości.
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dla dzieci Jan Brzechwa32. Oczywiście, geneza tej twórczości wiąże różne inspi-
racje − literatura angielska odgrywa rolę konstytutywną (Milne, którego Kubusia
Puchatka tłumaczyła Irena Tuwim, wiersze Edwarda Leara, tradycja Nursery
Rhymes), można też wskazać na wpływ polskiej poezji ludowej (zwłaszcza w trans-
formacjach Zofii Rogoszówny) i poglądów Kornela Czukowskiego33; zaintere-
sowanie folklorem dziecięcym34 wynika jednak przynajmniej w równej mierze
z inspiracji płynących z malarstwa naiwnego; można nawet postawić tezę, że pier-
wotnym źródłem tego zainteresowania była u Tuwima i Brzechwy sztuka pry-
mitywistyczna. Dziecko bowiem jako twórca folklorystyczny jest pierwotnym,
modelowym przykładem poety naiwnego − z jego językową i intelektualną świe-
żością, z zapleczem nieświadomości, oryginalności spojrzenia, swobodą w prze-
kraczaniu tego, co realne. Odległość malarstwa naiwnego od rysunku dziecka
równa jest odległości, jaka dzieli dziecko jako autora teksu folklorystycznego
od dorosłego jako autora wiersza stylizowanego na język dziecka. Znaczenie
poezji Brzechwy i Tuwima polega na włączeniu w obręb języka poetyckiego
różnorodnych elementów folkloru, przede wszystkim zabawy35, w szczególny
sposób zabawy słowem: językowych eksperymentów dziecka (skłonność do two-
rzenia „języków tajemnych”, neologizmów, „mętowań”), zjawisk wynikłych ze
swoistej nieporadności językowej oraz nieznajomości uzusu i obyczaju języko-
wego36. Brzechwa i Tuwim nobilitują również gatunki literackie wypracowane
w dziecięcym folklorze, szczególnie często wykorzystują formę wyliczanki37,
stosowaną później w poezji dziecięcej 2. połowy XX wieku (wiersze dla dzieci
autorstwa Ficowskiego, Grochowiaka, Kerna, Kamieńskiej, Wawiłow, Chotom-
skiej, Gellner, Kubiaka, Woroszylskiego).

31 Lokomotywa. Rzepka. Ptasie radio; O panu Tralalińskim i inne wierszyki; Słoń Trąbalski;
Zosia Samosia i inne wierszyki.

32 Tańcowała igła z nitką.
33 E. Nowikowska, Korniej Czukowski i literatura dla dzieci [w:] O literaturze rosyjskiej, red.

J. Orłowski i A. Kmita, Warszawa 1987.
34 Zdaniem Doroty Simonides folklor dziecięcy to teksty „znane szerokiej społeczności, krążą-

ce w przekazie ustnym, spontaniczne i żyjące na zasadzie twórczości zbiorowej i anonimowej”
(D. Simonides, Współczesny folklor słowny dzieci i nastolatków, Opole 1976, s. 13). Por. na ten temat
również: J. Papuzińska, Inicjacje literackie. Problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką,
Warszawa 1981; J. Cieślikowski, Wielka zabawa, op. cit.

35 Znaczeniu zabawy w folklorze dziecięcym poświęcona jest w dużej mierze rozprawa J. Cieś-
likowskiego Wielka zabawa, op. cit.; por. również na ten temat J. Papuzińska, Inicjacje literackie.
Problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką, op. cit., s. 87 i n.; D. Simonides, Ele mele dudki.
Rymowanki dzieci śląskich, Katowice 1985, s. 26 i n.

36 Por. D. Buttler, Komizm językowy w poezji dla dzieci [w:] Poezja dla dzieci. Mity i wartości,
red. B. Żurakowski, Warszawa 1986.

37 Por. K. Czukowski, Od dwóch do pięciu, Warszawa 1962; K. Pisarkowa, Wyliczanki polskie,
Wrocław 1988; H. Semenowicz, Poetycka twórczość dziecka, op. cit.
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Inspiracje płynące ze strony Tuwima i Brzechwy nie ograniczają się do poezji
dla dzieci, sięgają one np. twórczości Juliana Przybosia − jak sam poeta przy-
znaje we wstępie do tomu Wiersze i obrazki, teksty zebrane w tym zbiorze mają
swoje źródło w zainteresowaniu językiem małego dziecka; ważnym elementem
Przybosiowego autokomentarza jest stawianie na równi rysunku i słowa, obu
dziedzin twórczości artystycznej, które kształtują krajobraz kultury XX wieku.
I obraz, i język są w tym samym stopniu naiwne, odkrywcze, w tym samym
stopniu inspirujące dla poety i konstytutywne dla książki:

Ta książka z obrazkami jest dziełem mojej córeczki Uty i moim. W większej mierze jej
niż moim, bo jej są wszystkie obrazki, a ja bym tych wierszy nie ułożył, gdyby nie ona
(cztery z nich napisałem dawniej dla starszych sióstr Uty, kiedy były jak ona małe).
Wiersze zrodziły się ze zwyczajnych radości ojcowskich i z niezwyczajnego, uważnego
słuchania jej języka: od niemowlęcego gaworzenia do zadanych sobie dla zabawy
lekcji − niemalże lingwistycznych... Przerabialiśmy je wesoło w parku, nazywając we
właściwych językach rośliny i zwierzęta. [...] Bo kiedy miała dwa lata, miała swoje
własne słowa, swoją składnię i − tak! tak! − poetykę. Podsłuchałem tę jej sztukę
słowotwórczą i, naśladując, zastosowałem w wierszu Telefon dwuletniej Uty. Zrobi-
łem to dla uciechy i dla miłodźwięku. Wtedy w jej języku zając nazywał się „ji-ji”,
łabędź − „łaba”, jezioro w żaden sposób nie dało się wymówić i brzmiało w końcu
zawsze „zielolo”. Ale najważniejszym ze stworów był fantastyczny i psotny Guskaj.
Pół-ptak, pół-zając, a może i pół-liść, zjawiał się na zawołanie, a czasem wbrew woli,
psocił bardzo, ale psocił pożądanie (to on przecież lubił rozlać mleko, a nie Uta)38.

Dwuletnia córeczka poety jest nie tylko Muzą39, inspiracją twórczą, ale także
wcieleniem naiwnej poetyckiej duszy; autentyzm, a nie wtórność dziecięcej twór-
czości ujawnia się w porządku zarówno ilustracji, jak i tekstu. Uta, jak na poetkę
przystało, ma „swoją poetykę”, zapewne nieuświadomioną, ale właśnie na tym
braku świadomości, na spontanicznym charakterze działań twórczych funduje się
cały ten wielki obszar dziecięcości, który poetę fascynuje. Uta jest wcieleniem
twórcy doskonałego, realizuje w pełni ideę będącą krańcowym przeciwieństwem
postaci określanej mianem poesis docta; ojcu, który w tradycyjnych ujęciach powi-
nien przecież być wzorem, inspiracją i niewyczerpaną skarbnicą nawiązań, pozo-
staje świadomość naśladownictwa.

Inspiracje językiem dziecka zataczają w poezji II połowy XX wieku bardzo szero-
kie kręgi, wystarczy przywołać nazwiska Karpowicza (Zmylona droga, Zwierzęta

38 J. Przyboś, [wstęp do:] Uta i Julian Przyboś, Wiersze i obrazki, Warszawa 1970, s. 5; podkreśle-
nie moje − GL.

39 Dziecko w roli Muzy występuje w poezji polskiej od czasu Trenów Kochanowskiego, toteż
zawsze, ilekroć się pojawia, przywołuje tę treniczną tradycję, choćby poprzez jej bardzo głęboką
− jak u Przybosia − transformację.
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z lasu) czy Białoszewskiego, ale także Bursy, Harasymowicza, Barańczaka. Pro-
gramowy antyestetyzm Grochowiaka jest odpowiednikiem antyestetyzmu dzie-
cięcego. Dziecko poszukuje prawdy bez obaw przed trywialnością spostrzeżeń
i zdziwień, bez świadomości kanonów estetycznych (stąd łagodne przejście w sfe-
ry, które z perspektywy dyrektyw „akademickich” można określić jako przyna-
leżne obszarowi brzydoty). Wulgarność ujęta w kategoriach nieledwie mistycyzmu
daje efekty zaskakujące: obnaża konwencjonalność i umowność pojęć. Nie inaczej,
choć zaledwie intuicyjnie, dziecko poszukuje takiej formy (szablonu, matrycy),
która pozwoli narzucić niezrozumiałemu i chaotycznemu światu prawa i porzą-
dek, językowo oswoić skomplikowaną rzeczywistość. Błądząc, miesza przeciw-
stawne kategorie, splata sacrum i profanum. Prowadzi to nieuchronnie w stronę
groteski, typowo dziecięcej w wierszu Modlitwa [II], w którym naiwność dziecka
jest paralelna wobec naiwności dorosłego poety. Jerzy Kwiatkowski analizuje
słynną strofę poety:

Przybył tu do nas utrudzony
Pan Bóg go nosił w prawej dziurce
Nosa wielkiego czerwonego
Kichnął
I proszę
I dziękuję

„Strofa mieści się − pisze Kwiatkowski − prawie całkowicie w kręgu fantazjo-
twórczych pomysłów wieku przedszkolnego. Jest w niej programowy antyeste-
tyzm dziecka, szukającego prawdy bez lęku przed wulgarnością. Naiwne wy-
obrażenie Boga − równie dziecinne − stanowi drugą przesłankę artystycznego
wniosku, niebezpiecznego i udanego: kontrastu zignorowanej wulgarności i te-
matu zwykle ujmowanego w kategorie czci i pokory”40. Grochowiak − podsumo-
wuje Kwiatkowski − „nie udaje, lecz przetwarza. Czerpie. Jest tylko − podszyty
dzieckiem”41. To bardzo ważne sformułowanie, tyle że owo „tylko” tak naprawdę
znaczy − „aż”. Aż, bo „udawanie” jest rodzajem stylizacji, narzuca więc w oczy-
wisty sposób najbardziej zewnętrzną formę sztuki, zakłada jej fałsz, brak auten-
tyzmu, maskaradowość, fasadowość, pozór, aktorstwo − tak było z malarstwem
naiwnym, gdy w wyniku rozwijającej się mody przybrało charakter manierycz-
nej stylizacji; tak też stało się ze sztuką ludową, która zamieniła się w sztafaż,
rekwizytornię i zespół spetryfikowanych symbolicznych odniesień kultury tak
wysokiej, jak popularnej. Tymczasem Grochowiak „podszywa się” pod dziecko,
przejmuje jego formy myślowe, estetykę zabawy, mit, kategorie kulturowe, w kon-
sekwencji język, który wszystkie te sfery z samej swojej natury wyraża.

40 J. Kwiatkowski, Klucze do wyobraźni, Kraków 1973, s. 239.
41 Ibidem, s. 235.
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Stąd już niewielki krok do pogwałcenia czy też zaprzeczenia istnieniu norm
estetycznych, do obsesji śmierci, postrzeganej niekiedy w kategoriach makabre-
ski42 (Zabijanie ryby). Elementy konwencji horroru, bliskiego folklorystycznej
odmianie „opowieści niezwykłych”, ujawnia Zajazd, z dziecięcym bohaterem
lirycznym; śmierć wbudowaną w formę dziecięcej bajki, w przestrzeń charak-
terystycznych dla niej rekwizytów i motywów, wprowadza wiersz Bajeczka.
Nade wszystko „podszyty dzieckiem” jest humor Grochowiaka − jak w wierszu
W sadzie, w którym kreśli poeta bliski kulturze jarmarcznej albo karnawałowej
obraz strącania ludzi z hierarchicznej drabiny społecznej. Podobnie u Bursy −
poety w tym samym stopniu „podszytego dzieckiem”:

Gdy ci się wszystko znudzi
spraw sobie aniołka i staruszka
gra się tak:
podstawisz staruszkowi nogę aż wyrżnie mordą o bruk
aniołek spuszcza główkę
dasz staruszkowi 5 groszy
aniołek podnosi główkę
stłuczesz staruszkowi kamieniem okulary
aniołek spuszcza główkę
ustąpisz staruszkowi miejsca w tramwaju
aniołek podnosi główkę

A. Bursa, Z zabaw i gier dziecięcych43

„Zabawa” dziecięca realizuje się w formie typowo obrazoburczej44. Świat
postrzegany z tej perspektywy ujawnia całkowity chaos wartości, podcina źródła
nadziei na stworzenie jakiegokolwiek obszaru etycznych preferencji. Ta burzy-
cielska postawa poety realizuje się w przestrzeni mitu dziecięcej bezgrzeszności
i czystości, ugruntowanego wielowiekową tradycją; równocześnie jednak wy-
rasta z dziecięcego myślenia kategoriami zabawy, skądinąd beztroskiej i etycznie
obojętnej, toteż nie może ona rodzić poczucia winy. Zabawa realizuje się poza
przestrzenią wartości, w sferze estetyki śmiechu, a nie prawdy lub kłamstwa,

42 Tematyka śmierci stale powraca w folklorze dziecięcym w formie groteskowych, wynaturzo-
nych, karykaturalnych obrazów. Pisze o tym Joanna Papuzińska w pracy Inicjacje literackie, op. cit.

43 A. Bursa, Poezje wybrane, wybór, wstęp i oprac. S. Stanuch, Warszawa 1977, s. 112.
44 Oczywiście, motyw zabawy nie zawsze ma taki prowokacyjny charakter, np. Tymoteusz Karpo-

wicz „bawi się” dziecięcym magicznym myśleniem:

w lodowcu kot sprzed wszystkich
pożarów świata
ma błękitną kokardkę na ogonie
znak że będzie pogodnie

Błękitna kokardka
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dobra lub zła. Dopiero przeniesienie jej reguł poza macierzyste środowisko, poza
krąg umowności, przemienia ją w rozpacz, życie człowieka − w gehennę, a świat
czyni pustynią.

Jerzy Kwiatkowski, analizując wiersze Białoszewskiego, dowodzi, że obok mi-
tologizacji właśnie zabawa, w szczególności zabawa językiem, objawia zaintere-
sowanie dziecięcością jako kategorią estetyczną:

Cóż za warunki do tworzenia mitu! Z czego? Właśnie z przedmiotów codziennego
użytku: z kanapy, z szafy, ze stołu. [...] Z podłogi, która w wierszu Białoszewskiego
zostaje ubóstwiona. Każdy zaś kult ma swój język liturgiczny. Mitologia dziecięca
także, jak najbardziej. Walor słowa magicznego, walor słowa przedrzeźnionego jest tu
bardziej niż gdziekolwiek indziej ceniony. Ene, due, rabe... − to dzieci. Koło, mannał,
emmanuel... Szafo, szafo Seramido piramido Aido... − to Białoszewski. Ale wszystko
to dzieje się − na niby. Podobnie jak mitologia dziecka, mitologie Białoszewskiego
ciążą ku umowności, ku zabawie, ku − tandecie45.

Dziecięcość poezji Białoszewskiego jest wyzwoleniem z formy języka kultu-
ry, jest rezygnacją z wiedzy i doświadczenia, ze świadomości dorosłej na rzecz
świadomości dziecięcej (różnica polega na zakresie, jednak nie obszaru − makro
redukowane do mikro, lecz meritum: na myśleniu wedle dziecięcych reguł
postrzegania i mówienia, przedrzeźnianiu języka, wywracaniu świata, eks-
ponowaniu przedmiotów pozornie zwyczajnych i banalnych jak durszlak, pod-
łoga, szafa, piec, które w magicznym dziecięcym myśleniu mogą zajmować
pierwszoplanową pozycję, wypełniać przestrzeń dziecięcego świata46, ożywiać
wyobraźnię, a to z kolei pozwala poecie tworzyć wyrafinowane obrazy poetyckie
utkane z naiwności i prymitywizmu). Ta naiwność bywa ujmowana w katego-
riach odrodzeńczych − jak w Różewiczowskiej Gałązce oliwnej: czas wojny,
negacji wszelkich wartości, każe poecie odbudowywać wiarę w człowieka od
najprostszych prawd − tych, które poznaje dziecko. Nabierają one w ten sposób
charakteru głębokich odkryć moralnych, wskazań prostych i pięknych zarazem.
Człowiek, skazany na pełen tragizmu konflikt z prawami życia, odnajduje w ję-
zyku dziecka wyraźny zarys nienaruszonego moralnego ładu, którego zwień-
czeniem jest prostota i dobroć. Umożliwia to przejście ze świata winy do świata
odrodzenia. Właśnie w Gałązce oliwnej daje Różewicz − jak twierdzi Jerzy
Kwiatkowski w przywoływanej rozprawie − szczególny dowód tych dziecięcych
odniesień:

45 J. Kwiatkowski, Klucze do wyobraźni, op. cit., s. 79.
46 Nie przez przypadek w poezji dla dzieci sfera przedmiotów codziennego użytku, szczelnie

wypełniających przestrzeń dzieciństwa, zajmuje bardzo ważne miejsce; przykładem wiersze Anny
Kamieńskiej, Danuty Wawiłow czy Joanny Kulmowej (w szczególności tom Krześlaki z rozwianą
grzywą).
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to jest stół mówiłem
to jest stół
na stole leży chleb nóż
nóż służy do krajania chleba
chlebem karmią się ludzie
człowieka trzeba kochać
uczyłem się w nocy w dzień
co trzeba kochać
odpowiadałem człowieka

Przykłady tej „mowy naiwnej” można by mnożyć − dostarcza ich poezja Twar-
dowskiego, Lipskiej, Ziemianina, Kornhausera, Warzechy, Zagajewskiego, a na-
wet sędziwego Jarosława Iwaszkiewicza47. W jednych przypadkach język i myś-
lenie dziecka stają się formą ucieczki przed światem lub bezsilnością moralną,
narzędziami umożliwiającymi poszukiwanie wartości − wówczas twórca pochło-
nięty jest przez „ciekawość” lub „osobliwość” dzieciństwa; w innych podmiot
daje się porwać żywiołowi dzieciństwa, zatraca granice między sobą-dorosłym
i sobą-dzieckiem. Ta druga sytuacja nabiera zwykle charakteru zabawy. Przykład
z Barańczaka:

Towar eksportowy:
Cortazar i krowy.
Temperament trampa
Temperuje pampa:
Dla łazęg za duża.
Z pampy się wynurza
Raz po raz sombrero
Lub kaktus. Dopiero
Kiedy się coś powie
W argentyńskiej mowie,
Tubylec, przechera,
Nagle się upiera,
Że mowa takowa
Nie istnieje. Zdrowa
Logika wystarcza,
By szał fałszu gaucha
Na użytek ciżby
Zdemaskować: „Czyżby?”

S. Barańczak, Argentyna48

47 O inspiracjach językiem dziecka w twórczości Iwaszkiewicza pisze Tomasz Wójcik w arty-
kule Przewrotne formy Iwaszkiewicza („Guliwer” 1992, nr 5).

48 S. Barańczak, Geografioły. Z notatek globtrottera-domatora, Warszawa 1998, s. 4.
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Bliskość Tuwimowo-Brzechwowej poezji naiwnej jest oczywista: zabawy sło-
wem, ich warstwą brzmieniową i semantyczną, zamiłowanie do języka „tajem-
nego”, niezrozumiałego, wersyfikacja − wszystko to dowodzi znakomitej i sku-
tecznej asymilacji dziecięcego prymitywizmu w poezji XX w. Jednocześnie wiersz
ten jest bardzo bliski dziecięcej twórczości poetyckiej − dowodzi tego zarówno
sfera językowej beztroskiej zabawy, jak i groteskowość ujęcia tematu. Dla porów-
nania − jeden z charakterystycznych wierszy wywiedzionych z dziecięcego folkloru:

Że tłuszcze wieprzowe
Psują człeku głowę,
Wiemy z opowiadań
I uczonych badań.
Gdy hałas istnieje,
Powietrze nie wieje,
Człowiekowi, krowie
W ten sposób źle w głowie49.

Dostarcza tych przykładów także poezja dla dzieci, z samej swojej natury bliska
infantylizacji świata. We współczesnej twórczości dla dzieci wpływy „naiwnego
słowa” Tuwima i Brzechwy są najbardziej żywe, rodząc z jednej strony oczywiste
naśladownictwa, z drugiej − twórcze kontynuacje, jawnie wkraczające w sferę
dziecięcego folkloru.

Najbardziej spektakularnym przykładem asymilacji tych wpływów jest twór-
czość Danuty Wawiłow. Debiut literacki − Rupaki (1977) − przyniósł autorce
nagrodę na międzynarodowym biennale książek dla dzieci i młodzieży Premio
Europeo di Letteratura Giovannile (1978, najwyższe wyróżnienie w dziale poezji).
Wawiłow stała się poetką znaną, a debiutancki tomik jej wierszy − wspólnie z lite-
rackimi propozycjami Kulmowej, Kamieńskiej i Ratajczaka − uznaje się w kry-
tyce literackiej za symptom tendencji rozwojowych w poezji dla dzieci lat 70.
i 80. XX w. Całość otwiera wiersz tytułowy znamienny dla tomiku: owe Rupaki
to zabawne fantastyczne stworki powstałe w dziecięcej wyobraźni i nazwane
w swoistym dziecięcym języku. Sytuacja liryczna wiersza przypomina tak cha-
rakterystyczną dla twórczości Szelburg-Zarembiny i Czechowicza intymną blis-
kość matki (ojca) i dziecka, wspólnotę wyobraźni i przeżyć. Wiersz, w przeci-
wieństwie do klasycznej wersji gatunkowej, nie jest jednak tekstem kierowa-
nym od dorosłego nadawcy do dziecięcego odbiorcy, jak w ogóle w tradycyjnej
poezji; przeciwnie − samo usypiające dziecko opowiada matce o owych fantas-
tycznych postaciach, traktując i opowieść, i samych bohaterów z ogromną powagą,
która − paradoksalnie − staje się źródłem humoru.

49 Tekst pochodzi z własnych zbiorów folklorystycznych autora książki.
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Usiądź przy mnie, mamusiu, coś ci powiem do uszka...
Wiesz, kto do mnie przychodzi, jak się kładę do łóżka?
Takie śliczne, puchate, kolorowe jak ptaki....
Za nic w świecie nie zgadniesz! To przychodzą RUPAKI!
[...]
Popatrz, popatrz, już przyszły! Jeden siedzi na oknie
Oj, przepraszam, mamusiu,
że tak ziewam okropnie!
Jak mi bajkę opowie, to powtórzę ci rano...
Teraz już mnie pocałuj...
Zaraz zasnę... Dobranoc!

D. Wawiłow, Rupaki 50

Oczywiste są też nawiązania w zakresie poetyki absurdu, wizji świata na opak
− zgodnie z Tuwimową maksymą z tomu W oparach absurdu: „dzieci bzdurzą
i lubią być bzdurzone”:

Jeden, dwa,
jeden, dwa,
pewna pani
miała psa.
Trzy i cztery.
trzy i cztery,
pies ten dziwne
miał maniery.
Pięć i sześć,
pięć i sześć,
wcale lodów
nie chciał jeść.

D. Wawiłow, Dziwny pies51

Zarówno humor wiersza, jak i sama budowa formalna (reguły dziecięcej wyli-
czanki) przypominają typowo dziecięce teksty folklorystyczne; folklorystyczny
charakter tekstu podkreśla też wprowadzenie dziecięcego podmiotu mówiącego.
W konsekwencji dziecko staje się również podmiotem czynności twórczych;
tę samą rolę pełniło w malarstwie naiwnym.

Poeta, uznając dziecko za autentycznego w naiwności twórcę, rezygnuje z do-
świadczenia, wiedzy, świadomości poetyckiej. Nie naśladuje dziecka, przeciwnie:
„dzieckiem myśli”, by doprowadzić do pełnego utożsamienia się z nim, pełnej

50 D. Wawiłow, Rupaki, Warszawa 1977, s. 7, 10.
51 Ibidem, s. 30.
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mentalnej, duchowej, intelektualnej, nade wszystko twórczej jedności52. Spekta-
kularnym tego przykładem jest Bajka o królewiczu, kalejdoskopach i babie, łącząca
całe partie cytatów z dziecięcego folkloru z nową poetycką frazą, utrzymaną
w tym samym rytmie, wyzyskującą te same środki wyrazu, opartą na identycznych
paralelizmach (składniowych, wersyfikacyjnych). Konsekwencje są oczywiste:
niepodobna oddzielić folklorystycznego cytatu od autorskiej strofy poetyckiej.

Siedzi baba na cmentarzu,
trzyma nogi w kałamarzu.
Przyszedł duch,
babę w brzuch,
baba fik!
a duch znikł.
Poszła baba wprost do domu,
nie mówiła nic nikomu,
posiedziała na przypiecku,
powiedziała po turecku:
„Eus, deus, kosmateus,
waks!”
[...]
Otworzyła baba wrota,
przepędziła baba kota,
przesadziła most zwodzony,
uderzyła w wszystkie dzwony.
Patrzy baba do komina,
a w kominie pajęczyna,
a w spiżarni same puchy,
a po kątach siedzą duchy!
Ene, bene, rabe, żabe!
Złość okropna wzięła babę.
„Kwinter, pinter − myśli sobie. −
Zaraz tu porządek zrobię!”

D. Wawiłow, O. Usenko, Bajka
o królewiczu, kalejdoskopach i babie53

Analogiczna sytuacja miała miejsce w liryce ludowej Konopnickiej: podmio-
tem wierszy był twórca ludowy. Wedle tego samego schematu podmiot mówią-
cy wierszy Wawiłow staje się dzieckiem, jak dziecko pisze, myśli, postrzega
świat i jego prawa, w końcu − jak dziecko śmieje się, burzy hierarchie, strąca

52 Danuta Wawiłow uznawała spontaniczną twórczość dziecka za pierwowzór poetyckiej twór-
czości dorosłych, własny zbiór wierszy napisanych przez dzieci ogłosiła drukiem (Leci jabłko
w chmury, 1982).

53 D.Wawiłow, O. Usenko, Bajka o królewiczu, kalejdoskopach i babie,Warszawa 1980, s. 16, 18.
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z piedestału autorytety, drwi z mądrości i doświadczenia człowieka dorosłego54.
Bajce o królewiczu... patronują bez wątpienia Tuwim (ten sam sposób „myślenia
dzieckiem” ujawniają np. Okulary, Słoń Trąbalski, O Grzesiu kłamczuchu i jego
cioci, Idzie Grześ, Pan Maluśkiewicz i wieloryb) i Brzechwa (Entliczek-pentliczek,
Nie pieprz Pietrze, Androny, Na wyspach Bergamutach). Ten sam nurt poetyckiego
żartu i językowego „bzdurzenia” reprezentują liczne wiersze Anny Kamieńskiej
(Miasto), Joanny Kulmowej (tom Krześlaki z rozwianą grzywą), Wiktora Woro-
szylskiego (m.in. zbiór O Felku, Żbiku i Mamutku).

Wywiedzione z tradycji Brzechwy i Tuwima naiwne, „dziecięce” słowo poetyc-
kie − jak dowodzą przywołane wiersze Różewicza, Barańczaka, Wawiłow − za-
chowuje swe oryginalne, pełne znaczenie, nie jest cytatem, staje się własnym sło-
wem poety, zachowuje swą pełną ekspresji autonomię. Stosunek poezji naiwnej
do dziecięcego słowa poetyckiego można porównać do stosunku romantyków do
słowa ludowego − traktowali je romantycy jako „w pełni uprzedmiotowione”,
jak określił to Michał Bachtin w Problemach poetyki Dostojewskiego55. Gdzie
indziej Bachtin zwraca uwagę, że doświadczenie językowe polega na „procesie
przyswajania − mniej lub bardziej twórczego − cudzych słów (a nie: wyrazów
języka). Nasza mowa, tzn. wszystkie nasze wypowiedzi (w tym także i twórcze
dzieła) jest wypełniona cudzymi słowami. Rozpoznajemy je i wydzielamy − z róż-
ną siłą − jako cudze, bądź przyswajamy sobie. Te cudze słowa niosą również
właściwą im ekspresję, mają swój własny ton oceniający, który albo przyjmu-
jemy wraz z nimi, albo zmieniamy, przesuwając akcenty [...] [Słowa] szczegól-
nie łatwo przyswajają ekspresję indywidualną”56.

Poezja naiwna traktuje słowa wywiedzione z języka dziecka i cały języko-
wy świat dziecięcego folkloru jako świat przyswojony, w przeciwieństwie do
dawnego poety, który albo cytował dziecko, albo też − jak Jachowicz57 czy

54 Tego typu treści bardzo często pojawiają się w folklorze dziecięcym, wprowadzał je − w mniej-
szym niż Danuta Wawiłow zakresie − już Julian Tuwim (por. J. Papuzińska, Poezja [w:] Literatura
dla dzieci i młodzieży w procesie wychowania, red. A. Przecławska, Warszawa 1978).

55 M. Bachtin, Typy słowa prozatorskiego. Słowo w dziele Dostojewskiego [w:] Problemy poetyki
Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, Warszawa 1970.

56 M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, oprac. przekładu i wstęp E. Czaple-
jewicz, Warszawa 1986, s. 388, 389.

57 Jachowicz stylizował swoje wiersze na język dziecka poprzez nasycenie ich formami demi-
nutywnymi oraz walorami eufonicznymi właściwymi dziecięcym piosenkom. Celem tych zabiegów
było ułatwienie percepcji treści wychowawczych przez dziecko. We wstępie do czwartego wydania
Powiastek i bajek sformułował to wprost: „Piszę dla dzieci, bo chcę, żeby im się było łatwiej nau-
czyć na pamięć, żeby pewne pożyteczne nauki silniej utkwiły. Dzieci nie znają się na wykwintności
rymu, ja dla nich piszę, nie będą tego ode mnie wymagały; to tak podobne do tego, co czasem
same ukleją. Powtórzą, zaśpiewają moją bajeczkę, a ja tego pragnę, bo ja dla nich pisałem” (wstęp
do: Powiastki i bajki, Warszawa 1842; cyt. za: I. Kaniowska-Lewańska, Literatura dla dzieci i mło-
dzieży do roku 1864. Zarys rozwoju. Wybór materiałów, Warszawa 1973, s. 233).



128

Część I. Od obrazu do słowa

Konopnicka − stosował „styl familiarny”58 akcentujący zażyłość nadawcy i adre-
sata, podkreślaną dodatkowo systemem znaków rodzinnych zawartych w pseudo-
nimach59. Ale język jest tu tylko jednym z elementów kształtowania świata,
wynika w znacznie większym stopniu niż obserwacja (zakładająca perspektywę
zewnętrzną) z myślenia dzieckiem, myślenia naiwnego i prymitywnego. „Istnieje
sławna definicja Boga − pisał Georges Poulet − która na przestrzeni wielu wie-
ków wywierała znaczny wpływ nie tylko na koncepcje teologów i filozofów,
ale również na wyobraźnię poetów: Deus est sphaera centrum ubique, circum-
ferentia nusquam − Bóg jest kulą, której środek znajduje się wszędzie, a obwód
nigdzie”60. Parafrazując Pouleta można powiedzieć, że kulą poezji naiwnej jest
dziecko − każdy punkt tej kuli odsłania i aktualizuje zarówno toposy sytuacji,
jak czasoprzestrzeni dzieciństwa, język, kategorie intelektualne i estetyczne.
Kula jest przestrzenią zamkniętą. Albo jest się na zewnątrz niej i zachowując
dystans ogląda się jej mikroświat, albo też zanurza się w jej bezkresne wnętrze,
które staje się kosmosem i którego każdy punkt generuje struktury uczuciowe,
schematy intelektualne i wzorce języka.

Wyjście poza kosmos dzieciństwa pozostaje oczywiście wymogiem inter-
pretatora, który, aby analizować wszelkie jakości (artystyczne, ideowe, poznaw-
cze) w utworze, musi wprowadzić w krąg swych dociekań fakty wobec dzieła
zewnętrzne; sam twórca jest wolny od tego rodzaju uwarunkowań, decyzję co
do własnego usytuowania − wewnątrz kuli dzieciństwa czy też poza jej obsza-
rem − podejmuje kierując się założeniami twórczymi, wśród których naczelną
rolę odgrywa wizerunek hipotetycznego adresata, koncepcja stosunku dzieła
literackiego do rzeczywistości zewnętrznej, wreszcie wizja relacji między sferą
podmiotowych doznań twórcy i odbiorcy. Konsekwencje tych wyborów się-
gają niekiedy bardzo daleko, aż do całkowitego zatarcia granicy między artystą
i dzieckiem. Zatarcie to następuje w XX w. z innych niż modernistyczne
przesłanek, ma też odmienny kształt: dla artysty modernistycznego dziecko było
postacią przedcywilizacyjną, a taką miał być każdy twórca61. Druga połowa
XX wieku czyni z dziecka już nie inspirację czy wzór, lecz − by posłużyć
się określeniem Romana Ingardena − formę „podmiotu przeżyć”62, świadomego

58 Określenie M. Bachtina (Estetyka twórczości słownej, op. cit., s. 398-400).
59 Np. Ciocia Jadzia (właśc. Maria Buyno-Arctowa); podobną funkcję spełniała tytulatura sygna-

lizująca bezpośredni, bliski, intymny i serdeczny stosunek autora do adresata, np. Wiązanie Helenki,
Pamiątka dla Eryczka.

60 G. Poulet, Metamorfozy koła, tłum. D. Eska [w:] tegoż, Metamorfozy czasu. Szkice krytyczne,
wybór J. Błoński i M. Głowiński, przedm. J. Błoński, Warszawa 1977, s. 331.

61 A. Świętochowski, Poeta jako człowiek pierwotny, Warszawa 1895.
62 R. Ingarden, Spór o istnienie świata, przygotowała i partie tekstu z języka niemieckiego prze-

tłumaczyła D. Gierulanka, Warszawa 1987, t. II, s. 170.
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siebie63, „wrośniętego w tak skomplikowaną budowę duszy (osoby) ludzkiej, że
stanowi raczej tylko pewną jej szczególną oś czy trzon”64. Tym „trzonem” bywa
dziecko, z którym poeta utożsamia się aż do całkowitego rozmycia „ja realnego”,
zamazania lub nawet zanegowania roli, jaką odgrywa. Przeżycia, jakich doznaje
w akcie twórczym, są w pełnym tego słowa znaczeniu dziecięce.

Szczególnym tego przykładem są wiersze, w których podmiotem jest dziecko
pochłonięte jakąś działalnością paraartystyczną, w uproszczeniu można powie-
dzieć: dziecko artysta, choć termin „artysta” w odniesieniu do dziecka stosowany
jest umownie65.

Mój kochany tatuś
ma niebieskie oczka, mama ma brązowe
i ja też brązowe.

Prawda, jak ładnie?
Ale gdyby tatuś
miał czerwone oczka,
mama miała żółte,
a ja fioletowe,
mielibyśmy oczka różnokolorowe.
I byłoby jeszcze ładniej!

D. Wawiłow, Rysunek 66

Kreska, kreska, kółeczko,
rysuję tu słoneczko.
Pod słoneczkiem jest dom.
Oto on.
Rysuję okna, dach,
komin czarny aż strach.
Z komina leci dym
Dym ma nos, oczy, minę.
To nie dym
To pan Dymek.

A. Kamieńska, Pan Dymek67

Konsekwencje prymitywizmu w poezji dla dzieci są dwojakie. Pierwsza z nich
to całkowite rozmycie formuły poeta doctus, druga to zatarcie granic między

63 Wydaje się, że różnica podstawowa między dzieckiem jako twórcą i dorosłym jako twórcą
quasi-dziecięcym polega właśnie na świadomości wyboru roli.

64 R. Ingarden, Spór o istnienie świata, op. cit., t. II, s. 190.
65 Por. na ten temat m.in. H. Semenowicz, Poetycka twórczość dziecka, op. cit., Warszawa 1979.
66 D. Wawiłow, Rupaki, op. cit., s. 7.
67 A. Kamieńska, Słoneczny lizak, Warszawa 1960, s. 11.
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dorosłym i dziecięcym twórcą tekstu68. To tłumaczy stopniowe redukowanie,
a następnie zanik dydaktycznej funkcji poezji dla dzieci czy − w szerszym ujęciu
− literatury kierowanej do dzieci (podobnie zresztą jak i młodzieży69). Ponieważ
dialog z odbiorcą zyskiwał coraz więcej cech dialogu symetrycznego70, zanikał
dystans między nadawcą i odbiorcą, zanikał tym samym dydaktyzm retoryczny71.
Poeta bowiem jako autor tekstu kryje swą dojrzałość, a utożsamiając samego siebie
z dzieckiem, rezygnować musi z wszelkich jej atrybutów: wiedzy, doświadcze-
nia, nawet biegłości w opanowaniu sztuki słowa.

Pewnym wyjściem z tego „dydaktycznego impasu” był autodydaktyzm dzie-
cięcy, którego przykład znajduje Edward Balcerzan w jednym z wierszy Gał-
czyńskiego72. Tego typu formy, gdzie twórca wkładał pouczenia w usta samych
bohaterów lub dziecięcego podmiotu mówiącego, znane są literaturze od dawna
(Stanisław Jachowicz, Piotr Siemiątkowski, Teofil Nowosielski, Wacław Szyma-
nowski, Jan Chęciński, Jan Prusinowski). Analogiczne zabiegi wykorzystywane
są w propagandzie i reklamie. Tą drogą poezja nie poszła, przeciwnie: w drugiej
połowie XX w. zdominowała ją zabawa, a nie refleksja73, zadomowiły się prymi-
tywistyczne słowa i pełne naiwności obrazy74.

Podobne zjawiska dają się zaobserwować w malarstwie.
Andrzej Banach w książce poświęconej Teofilowi Ociepce, jednemu z najwy-

bitniejszych twórców sztuki naiwnej, określa jego malarstwo − śladem wywo-
dów Rolanda Barthesa − jako efekt „wyobraźni mechanicznej”: „Świat Ociepki
− dowodzi − jest nierealny, nieistniejący z punktu widzenia ulicy czy mieszka-
nia, ale w istocie stanowi początek, dzięki niemu sytuacja niemożliwa rozwija
się w sposób bezbłędnie logiczny i wiarygodny”75. Banach wskazuje na związki
Ociepki i malarstwa naiwnego ze sztuką ludową76; pomija jednak analogie

68 Niejako zsyntetyzowaniem obu ról jest twórca pseudo-dziecięcy, czyli dorosły pisarz wcho-
dzący w rolę dziecka-artysty. Analogiczną rolę przyjmuje dziecko, które dąży w procesie twórczym
do utożsamienia się z dorosłym poetą − mamy wówczas do czynienia z podmiotem pseudo-dorosłym.

69 Wydaje się, że omawiane zjawisko obejmuje nie tylko literaturę, również inne formy prze-
kazu: teatr, film, czasopisma, komiksy.

70 W klasycznej poezji (i literaturze) dziecięcej dialog miał charakter asymetryczny: twórca był
dysponentem racji, które przekazywał odbiorcy; występował więc w roli nauczyciela, mistrza, rodzica,
osoby doświadczonej, obdarzonej autorytetem, na różne sposoby „mądrzejszej” od odbiorcy.

71 E. Czaplejewicz, Dydaktyzm jako odpowiedź [w:] Poezja dla dzieci. Mity i wartości, op. cit.
72 E. Balcerzan, Kręgi wtajemniczenia: czytelnik, badacz, tłumacz, pisarz, Kraków 1982.
73 Nie znaczy to, że refleksyjna poezja dla dzieci zniknęła z horyzontu propozycji lekturowych

− przykładem twórczość Joanny Kulmowej czy Emilii Waśniowskiej.
74 Oczywiście, nie jest to naiwność spod znaku sentymentalistów, reprezentowana np. w wierszu

Na pastwisku Konopnickiej.
75 A. Banach, Ociepka, op. cit., s. 20.
76 Ibidem, s. 21; por. też K. Piwocki, Dziwny świat współczesnych prymitywów, Warszawa 1980;

A. Jackowski, Polska sztuka ludowa, Warszawa 2002.
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ze sztuką i wyobraźnią dziecięcą. Autor naiwny, podobnie jak dziecko, pozo-
staje realistą, wyobraźniowy świat jest wyprowadzony bezpośrednio z obserwa-
cji rzeczywistości, jest dziwny, zdumiewający, poniekąd magiczny (baśniowy),
ale jednocześnie bezpośrednio związany z doświadczeniami podmiotu. W malar-
stwie naiwnym − pisze Aleksander Jackowski − „źródłem podniety twórczej jest
wyobraźnia zakorzeniona w realności”77.

Utożsamienie dziecięcego podmiotu i malarza naiwnego stanowi bezsprzecz-
ny dowód tożsamości twórcy i dziecka, dowód syntetyzujący obie płaszczyzny:
malarską i słowną. Nieporadność rysunku znajduje replikę w postaci swoistej
nieporadności słowa, któremu obce są wyszukane środki artystyczne wypraco-
wane przez wielowiekową tradycję kultury pisanej. Poeta jednoczy się z dziec-
kiem, a ono z kolei jest niejako pochwycone w momencie twórczej aktywności.
Słowo i obraz znaczy tu to samo, jest tą samą sferą ekspresji, dla dziecka bowiem
nie ma przepaści między różnymi formami realizowanej przez nie sztuki78,
wszystko jest formą zabawy.

W jakimś sensie sama twórczość poetycka bywa bezinteresowną zabawą lite-
racką (Tuwim i Brzechwa, Barańczak), bywa prowokacją wobec czytelnika
− w sytuacjach, gdy poeta doctus manifestacyjnie odrzuca uczoność, doświad-
czenie i wiedzę, by przyjąć perspektywę dziecka. Bywa ta perspektywa maską,
bywa maskaradą, bywa jednak ważnym komponentem postawy poetyckiej,
programem rozpoznania człowieka, drogą poszukiwania prawd „pierwszych”,
najbardziej zasadniczych, które z jednej strony mogą okazać się schematyczne,
z drugiej jednak właśnie w prostocie ujawnić swą głębię i prawdziwy sens (Jan
Twardowski). Naiwność jest w tej sytuacji elementem filozoficznej subiektyw-
ności. Poprzez unicestwienie tego, co wielkie i wzniosłe, prowadzi do takiej formy
dialogu ze światem zewnętrznym, która wyzwala z niepokojów mających swe
źródła w autonomizacji człowieka i przywraca mu pierwotne związki z kosmo-
sem natury i człowieczeństwa. Pozwala wyjść poza cywilizację i przyjęte wzory
tworzenia.

„Dyfuzja” malarstwa naiwnego i poezji 2. połowy XX wieku pozwoliła na
współczesne utożsamienie dziecka i artysty. Dziecko nie jest już postacią „obcą”,
zewnętrzną, przeciwnie: zostało uwewnętrznione, stało się wcieleniem twórcy,
który odnajduje samego siebie w przeszłości ukrytej pośród „labiryntów pamięci”.
Inspiracje te okazały się zarówno żywotne, jak i płodne artystycznie.

77 A. Jackowski, Polska sztuka ludowa, Warszawa 2002, s. 144.
78 K. Miłobędzka, Alicja w krainie rzeczywistości [w:] Obszary spotkań dziecka i dorosłego

w sztuce, red. M. Tyszkowa i B. Żurakowski, Warszawa-Poznań 1989.
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Twarze dzieciństwa

1. Homo ludens

Dzięki badaniom Erika H. Eriksona1 zabawa jest dobrze opisaną z psychologicz-
nej i pedagogicznej perspektywy formą ludzkiej aktywności; analizę zagadnienia
z perspektywy kulturoznawczej zawdzięczamy Johanowi Huizindze2 i Philippowi
Ariès3, a także Rogerowi Caillois4 i Hansowi-Georgowi Gadamerowi5. Brakuje
natomiast studiów podejmujących dociekania nad tą kwestią z perspektywy etno-
grafii dzieciństwa. Na potrzebę tego typu analiz zwracał już uwagę i poczynił
zasadnicze ustalenia Jerzy Cieślikowski6, ale zagadnienie − poza nielicznymi przy-
czynkami7 − nie zostało w pełni opisane; wydana przed czterdziestu laty rozprawa
Cieślikowskiego jest zasadniczo jedyną w Polsce próbą rozpoznania problemu.

Prace antropologiczne dowodzą, że zabawki są stałym atrybutem ludzkiej kul-
tury; „świadczą o tym − pisze Alicja Baluch − odkrycia archeologiczne, w których
np. przy otwieraniu starych grobowców znajdowano różne figurki: zwierzęce
zabawki z miedzi i lalki z wypalonej gliny, czasem ubrane w regionalne stroje”8.
„Historycy zabawek i kolekcjonerzy lalek − twierdzi z kolei Ariès − mają poważne

1 E.H. Erikson, Dzieciństwo i społeczeństwo, tłum. P. Hejmej, Poznań 1997.
2 J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka i W. Wirpsza,

Warszawa 1985.
3 Ph. Ariès, Przyczynek do historii zabaw i gier [w:] tegoż, Historia dzieciństwa, op. cit.
4 R. Caillois, Gry i ludzie, przeł. A. Tatarkiewicz i M. Żurowska, Warszawa 1997.
5 H.-G. Gadamer, Aktualność piękna: sztuka jako gra, symbol i święto, przeł. K. Krzemieniowa,

Warszawa 1993.
6 J. Cieślikowski, Wielka zabawa, op. cit. Cieślikowski pisze m.in.: „Utrudnia [...] badania z jed-

nej strony brak w naszej literaturze prac naukowych starszych, dotyczących problemów historii i teorii
gier dzieci polskich, z drugiej strony − mała ilość prac typu materiałowego, przy czym najstarsze się-
gają zaledwie połowy ubiegłego stulecia i obejmują stan stosunkowo niedawny. Dodajmy do tego, że
i przypadkowe przekazy i wiadomości o poszczególnych grach, o tym, kto się w nie bawił: dorośli czy
dzieci, jakie klasy społeczne, jakie śpiewano przy tym słowa − są w naszej literaturze nieliczne” (s. 11).

7 Por. m.in. A. Baluch, O zabawach i zabawkach w baśni. „Dziadek do orzechów” Ernesta Teodora
Amadeusza Hoffmanna [w:] tejże, Ceremonie literackie, Kraków 1996; J. Papuzińska, Uczłowiecza-
nie świata [w:] Zatopione królestwo, op. cit.

8 A. Baluch, ibidem, s. 43.
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kłopoty z odróżnieniem lalki − dziecięcej zabawki − od innych figurek i statuetek,
które archeolodzy znajdują w przemysłowych niemal ilościach na terenach wyko-
palisk i które na ogół miały znaczenie religijne w kultach domowych, obrzędach
grzebalnych, jako wota pielgrzymów itp.”9. Oczywiście, lalki nie są jedynymi
zabawkami dzieciństwa. W malarstwie niderlandzkim XVI-XVIII wieku można
bez trudu dostrzec różnego rodzaju grzechotki, smoczki, gryzaki; jak dowodzi
Beata Purc-Stępniak, pełniły one funkcję „talizmanu odstraszającego złe moce”10.
O niemowlęcych grzechotkach wspomina Wincenty Kadłubek11. Z kolei Jędrzej
Kitowicz opisuje dziecięce zabawy piłką:

Piłka był to kłębek z wełny albo z pakuł, tęgo po wierzchu niciami osnuty, potem skórą
obszyty albo też niciami różnego koloru w siatkę obszyty; niektórzy kładli w sam śro-
dek piłki chrząstkę rybią lub cielęcą, dla lepszej sprężystości. Ta piłka używana była
dwojako: raz do trafiania nią w rękę, na ścianie wyciągnioną, albo też do uderzania
o ziemię a łapania jej na powietrzu; drugi raz podczas rekreacyi w polu do wyrzucania
jej na powietrze jak najdalej i uganiania się za nią całymi partyjami12.

Popularne w dawnych wiekach były tzw. bąki, podcinane uderzeniem z bata,
a także zminiaturyzowane wiatraki i wiatraczki, funkcję zabawek pełniły często
przedmioty codziennego użytku (wózki, naczynia, sztućce), wreszcie figurki ludz-
kie i zwierzęce, z czasem ewoluujące w stronę współczesnego wizerunku lalki
(wraz z wyposażeniem: ubrankami, łóżeczkiem, domkiem itd.).

Zabawki jako bohaterowie literaccy pojawiają się już w XIX w.; inicjatorką tej
tematyki była w polskiej literaturze dziecięcej Jadwiga Horoszkiewiczowa.Wcześ-
niej bardzo licznie pojawiały się utwory przedstawiające nie zabawki, lecz dzieci po-
chłonięte zabawą, przykładów dostarczają już utwory wieku XVIII, następnie wier-
sze Stanisława Jachowicza, Sylwestra Chęcińskiego, powieści Tańskiej-Hoffmano-
wej13, zwłaszcza zaś Gry niemowlęce i dziecinne spisane częściowo według wskazań
autorki przez Łukasza Gołębiowskiego14, który pisał we wstępie do swojego dzieła:

9 Ph. Ariès, Historia dzieciństwa, op. cit., s. 75.
10 B. Purc-Stępniak, Aspekty ikonograficzne wyobrażeń dziecka w malarstwie niderlandzkim

XVI-XVIII wieku [w:] Dziecko w malarstwie..., op. cit., s. 22.
11 D. Żołądź-Strzelczyk, Dziecko w dawnej Polsce [w:] Dziecko w malarstwie..., op. cit., s. 16.
12 J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, oprac. R. Pollak, wyd. 2 zmienione,

BN I 88, Wrocław 1951, s. 95.
13 „Hoffmanowa każe dziewczętom bawić się pod jaworem” − pisze Cieślikowski (Wielka zabawa,

op. cit., s. 18).
14 Tańska-Hoffmanowa pomagała Gołębiowskiemu zbierać gry, które z kolei on opracowywał

i ogłaszał drukiem. „Panna Klementyna Tańska − pisze Gołębiowski − obdarzyła mnie opisem
60 rodzajów gier lub zabaw rozmaitych młodszego i dalszego wieku, w kreśleniu ich zostawiłem
całą przyjemność jej stylu” (Ł. Gołębiowski, Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym lub nie-
których tylko prowincjach, Warszawa 1831, s. 7). Sama Tańska ogłaszała gry edukacyjne na łamach
„Rozrywek dla Dzieci”.
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Zabawa jest celem gry najprostszej i najwyszukańszej, tysiąc kombinacji za sobą
pociągającej. Szuka jej zarówno wiek dziecinny, średni i podeszły, nie odrzuca późna
starość nawet; po trudach i pracy rozrywa się nią w swobodniejszej chwili kmiotek,
mieszczanin, kupiec, szlachcic, pan możny”15.

Jak dowodzi Huizinga, człowiek z samej swej istoty jest „ludyczny”. O zaba-
wach wspomina Biblia, mówią o nich apokryfy16 i przekazy starożytne; o zaba-
wach sławnych mężów opowiadają anegdoty. Jedną z nich przytacza Cieślikowski:

Szwedzki poseł zobaczył, ku swemu zdumieniu, francuskiego króla Ludwika IV chodzą-
cego na czworakach po pokoju i wiozącego na plecach synka. Gustaw Adolf szwedzki
bawił się piłką lub w „ślepą babkę” ze swoimi oficerami. Te zapisy anegdotyczne
przekazywano przede wszystkim z intencją dowiedzenia, że bawić się jak dziecko nie
hańbi. Odwrotnie: Der Menisch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt − napisał auto-
rytatywnie Schiller. Bawiący się bóg, filozof i król, bawiący się z dziećmi i jak dzieci,
byli tego wymownym świadectwem17.

Podobne spostrzeżenia znajdziemy u wielokrotnie już przywoływanego Philippa
Ariès:

Około roku 1600 specjalizacja zabawek dotyczy tylko tych przeznaczonych dla dzieci do
trzech, czterech lat. Potem jej nie ma. Powyżej tej granicy dziecko bawi się w te same
gry, co dorośli, raz z innymi dziećmi, raz z dorosłymi. Potwierdza to bogata ikono-
grafia: od średniowiecza do XVIII w. malarze chętnie przedstawiają sceny zabaw,
co też świadczy o tym, jak ważne było miejsce rozrywek w życiu społecznym18.

Kultura dawnych epok łączyła więc w zabawie różne pokolenia, dzieci towa-
rzyszyły dorosłym, choć, oczywiście, miały również własne, swoiste sposoby
spędzania czasu. Dorośli brali udział w zabawach uznawanych dziś za typowo
dziecięce, dzieci − w zabawach i grach, które współcześnie uznaje się za nie-
wskazane dla młodego wieku (np. gry w kości lub w karty na pieniądze, w tryk-
traka). Wspólne dorosłych i dzieci uczestniczenie w zabawach charakterystyczne
było zwłaszcza dla okresów świątecznych (Wigilia i Boże Narodzenie, święto
Trzech Króli, z którym łączył się zwyczaj koronowania zwycięzcy zawodów
i gier, okres Wielkanocy) i obrzędowych (jesienna maskarada cherubinów we
Francji i Anglii, topienie Marzanny).

15 Ł. Gołębiowski, ibidem, s. 7.
16 Por. m.in. T. Winek, Święte dzieciństwa apokryfów [w:] Dzieciństwo i sacrum, op. cit., t. I

Warszawa 1998.
17 J. Cieślikowski, Wielka zabawa, op. cit., s. 14.
18 Ph. Ariès, Historia dzieciństwa, op. cit., s. 77; podkreślenie autora.
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Stosunek do dziecięcej zabawy zmienił się na początku wieku XVIII: wy-
chowawcy zaczęli dokładać starań, by gry, określane mianem „niemoralnych”
(za takie uznawano zwłaszcza hazardowe), zostały objęte reglamentacją i kontrolą,
następnie całkowicie wyeliminowane. W ich miejsce pojawiły się nowe, wyrosłe
z troski o moralne i edukacyjne wychowanie dziecka. Były to już „igraszki”
swoiste, przeznaczone dla węższego grona uczestników przynależnych do danej
sfery społecznej, dobierano ich ze względu na podobny poziom wieku (przy tur-
niejach towarzyskich i fizycznych) lub wiedzy (rozrywki edukacyjne). Populary-
zowano takie zabawy, które stawały się namiastkami pracy oraz nauki i kształ-
towały w dziecku dojrzałego członka wspólnoty, świadomego przyszłych praw
i obowiązków. Do potępianych należały już nie tylko zabawy moralnie naganne,
ale również takie, które powodują, że dziecko przyzwyczaja się do bezczynności
i spędzania czasu na działaniach bezużytecznych. Przykłady „czczych” rozrywek
przynosi literatura i XVIII, i XIX w.

Ignaś się bawił,
Pałac z kart stawił.
Już wzniósł dach, i szczyt, i wieże. −
Jakże ich upadku strzeże,
Jak wstrzymuje się z oddechem,
Radość objawia się uśmiechem:
Ostatnią kartę zsunął.
Wszedł ktoś, wiatr dmuchnął, gmach runął.
Płacze, dziatwa zeń się śmieje.

I.P. Legatowicz, Ojciec i syn19

Prus w Antku chwalił dziecięce eksperymenty inżynierskie, a nawet wołał
o społeczne zainteresowanie sytuacją dziecka-wynalazcy i konstruktora, w przy-
toczonym, niewiele wcześniejszym wierszu działanie bohatera jest wyśmiane,
a to zapewne z tej przyczyny, że chłopiec bawi się kartami, co było surowo
piętnowane z dwóch powodów: karty kojarzyły się i z hazardem, i z bezczynnoś-
cią. W znanym wierszu Krasicki − wzorem swych europejskich poprzedników
− przestrzega przed zabawą głupią i niestosowną:

Koło jeziora
Z wieczora
Chłopcy wkoło biegały
I na żaby czuwały,
Skoro która wypływała,

19 I.P. Legatowicz, Kopa z naddatkiem bajek naszych pisarzy dla młodzieży płci obojej, Wilno
1859, s. 33.
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Kamieniem w łeb dostawała.
Jedna z nich śmielszej natury,
Wystawiwszy łeb do góry,
Rzekła: „Chłopcy, przestańcie, bo źle się bawicie!
Dla was to jest igraszką, nam idzie o życie”.

I. Krasicki, Dzieci i żaby20

„Zła” zabawa zostaje bezwzględnie potępiona. Podobnie w bajce Do dzieci:

O wy, co wszystkie porzuciwszy względy,
Za cackiem bieżeć gotowi w zapędy,
Za cackiem, które zbyt wysoko leci,
Bajki wam niosę, posłuchajcie, dzieci21.

Gonitwa „za cackiem” jest czcza, pozbawiona wartości, całkowicie jałowa;
przeciwstawia jej poeta bajki, które sam „niesie”. Wiekowi oświecenia Europa
zawdzięcza wyraźne ożywienie zainteresowań lekturą dziecka22 − powstają dy-
daktyczne księgi, zbierające wyjątki z literatury powszechnej bądź specjalne czy-
tanki, których celem jest podniesienie poziomu edukacji i świadomości moralnej
młodego pokolenia. Bajka jako tekst przynależny literaturze dydaktycznej w pełni
realizuje postulat łączenia przyjemnego z pożytecznym, trudno się więc dziwić,
że taką formę aktywności Krasicki zaleca najmłodszym.

Tą drogą podąża znakomity kontynuator wychowawczej myśli oświeceniowej
Stanisław Jachowicz − w tomie Nauka w zabawce znajdziemy taki oto list Stasia
skierowany do rówieśnika:

Kochany Wicusiu!
Dziś bawiliśmy się w loteryjkę; aż mi żal tego czasu, teraz mnie już dziwić poczyna,
jak mogą niektórzy lubić tę zabawę. Chyba oni nie wiedzą, że są milsze i pożyteczniej-
sze zabawki na świecie. Skorom się wymknął, dorwałem się do moich ulubionych
książeczek; w kilka minut więcej odniosłem korzyści jak z kilku godzin nudnie
strawionych. Nie lepszaż to zabawa? Wiem, że się Wicuś ze mną zgodzi23.

20 Krasicki − dzieciom, wybór, oprac. i wstęp G. Leszczyński, Warszawa 1998, s. 44.
21 Ibidem, s. 7.
22 Por. m.in. A. Nikliborc, Od baśni do prawdy. Szkice z dziejów literatury zachodniej dla dzieci

i młodzieży, Warszawa 1981; R. Waksmund, Nie tylko Robinson, czyli o oświeceniowej literaturze
dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1987; I. Kaniowska-Lewańska, Literatura dla dzieci i młodzieży
do roku 1864, op. cit.; Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, red. B. Tylicka, G. Leszczyński,
Wrocław 2002, tu: hasło Literatura dla dzieci i młodzieży; F. Caradec, Histoire de la Littérature
enfantine en France, Paris 1977; A. Cibaldi, Storia della litteratura par l’infanzia, Brescia 1970;
J. de Trigon, Histoire de la Littérature enfantine, Paris 1950.

23 S. Jachowicz, Nauka w zabawce. Dziełko dla dzieci z dwiema rycinami przez..., Warszawa
1829, s. 63; podkreślenie moje − GL.
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Do tego samego kręgu należą różnorodne podejmowane przez dzieci działania
o charakterze praktycznym. Poniższy wiersz jest udziecinnioną wykładnią znanego
już Biernatowi z Lublina przysłowia „Bez pracy nie ma kołaczy” i nade wszystko
lekcją biblijnej maksymy „Kto nie chce pracować, niech też nie je”24.

Wstałem rano,
Jeść mi dano,
Chodzę sobie,
Nic nie robię;
Ludzie inni
Bardzo czynni:

Ten rąbie, choć stary,
Ten dźwiga ciężary,
Ten się uczy, ten pisze
Ta dziecię kołysze,
Ta szyje, ta pierze,
Każdy się do czegoś bierze:
Ja-ż jeden mam być próżniakiem?

Po pytaniu takiem
Myślę sobie:
I ja też coś zrobię.
Poskrobałem patyczki,
Zrobiłem z nich koszyczki!
Niech pracują i mali.
Nie będą już gadali:
„Ach! to próżniak nie lada,
Darmo kaszę nam zjada”.

S. Jachowicz, Chłopczyk wchodzi sam w siebie25

Historia zabawy zatoczyła koło: najpierw dzieci były uczestnikami ludycznej
wspólnoty (na prawach równych z dorosłymi); następnie zostały wyłączone z tej
wspólnoty, by − za przykazaniem dorosłych − oddawać się zabawom specy-
ficznym, w szczególności sprawnościowo-edukacyjnym; wreszcie powróciły do
wspólnoty z dorosłymi, ale już jako uczestnicy innej formy aktywności, miano-
wicie ukierunkowanej praktycznie, wzbogaconej o cel utylitarny pracy. Dziecko
podejmuje działania na miarę własnych możliwości, ku pożytkowi własnemu
i powszechniejszemu dobru.

24 2 Tes, 3,10.
25 Cyt. za: I. Kaniowska-Lewańska, Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864, op. cit.,

s. 238-239.
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Ten aksjologiczny wymiar zabawy utrwali tradycja pozytywistyczna. W dru-
giej połowie wieku repertuar dziecięcych beztroskich i czysto ludycznych zabaw
jest bardzo skromny; do rzadkości należą już nie tylko opisy, ale wręcz sygnały
takich rozrywek jak gra w piłkę (do której w Quo vadis zaprasza Marka Wini-
cjusza mały Aulus26) czy zabawy na śniegu27. Specyficzną i powtarzającą się
w wielu utworach formą zabaw dzieci są natomiast działania praktyczne. Z taką
sytuacją często mamy do czynienia w literaturze intencjonalnie kierowanej do
młodych odbiorców, gdzie sceny prezentujące tego typu zachowania pełniły
funkcję instruktażową, ilustrowały wychowawczy charakter różnorakich dziecię-
cych działań, wskazywały na konieczność przygotowania się do przyszłego
dorosłego życia, pełnienia w nim określonych lub zaledwie sugerowanych ról
społecznych i rodzinnych28. Normą stała się sytuacja, w której zabawa bywała
nacechowanym elementem charakterystyki bohatera (postać pozytywna odda-
wała się niosącym pożytek czynnościom o charakterze sprawnościowo-intelek-
tualnym, postać negatywna − przeciwnie).

Mimo tych uwarunkowań nie giną z literatury obrazy zabaw beztroskich, wolne
od funkcji perswazyjnej; stają się one wówczas probierzem psychicznego zdro-
wia dziecka. Szczególnie ważne wśród tego typu utworów miejsce zajmuje nowela
Konopnickiej Jak się dzieci w Bronowie z Rozalią bawiły. Powraca tu pisarka do
szczęśliwych wspomnień z pierwszych lat życia własnych dzieci − po porannej
modlitwie i posiłku gromadka „szła na górę w różne gry się bawić: w chowa-
nego, w piekło i niebo, w gąskę”; po obiedzie „trzeba było trochę pobiegać”
z wiejskimi dziećmi; popołudnia i wieczory mijały na opowieściach Rozalii − słu-
żącej, która miała wielki dar „prawienia baśni”29. Józef Zbigniew Białek zwraca
uwagę, że Konopnicka wprowadza do utworu „zestaw przekazów słownych,
takich jak: teksty piosenek, kołysanek, rozbudzanek, przyśpiewek, urywki orygi-
nalnych pieśni ludowych i patriotycznych, tekst towarzyszący konkretnej zaba-
wie w gąskę, wątki popularnych baśni”30. Zabawy te, piosenki i baśnie tworzą

26 H. Sienkiewicz, Quo vadis, wstęp J. Krzyżanowski, Warszawa 1980, t. I s. 60.
27 B. Prus, Przygoda Stasia i inne nowele, op. cit., s. 203.
28 Obraz zabawy rówieśników miał zwykle funkcję autodydaktyczną, której istota w tekstach

prozatorskich polega na swoistym „wyręczeniu” narratora lub dorosłego rezonera z obowiązku formu-
łowania tekstów moralizatorskich. Sensy dydaktyczne są bowiem wyrażane expressis verbis przez
bohaterów dziecięcych, którzy wzajemnie przy różnych okazjach pouczają się przede wszystkim
w sprawach związanych ze współżyciem w grupie rówieśniczej, ale także w różnych kwestiach
związanych z normami życia zbiorowego i indywidualnego. Szczególną postacią autodydaktyzmu
dziecięcego jest wprowadzenie w poezji dziecięcego podmiotu mówiącego (zazwyczaj zbiorowego
− „my dzieci”), który − zgodnie z regułami perswazji − formułuje różnego rodzaju rady, zalecenia,
pouczenia. Niknie w ten sposób dorosły, dzieci zaś pouczają się same.

29 M. Konopnicka, Jak się dzieci w Bronowie z Rozalką bawiły, op. cit., s. 123, 125.
30 J.Z. Białek, Posłowie do: M. Konopnicka, Pisma wybrane, red. J. Nowakowski, t. III: Utwory

dla dzieci, op. cit., s. 306.
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integralną całość, „zabawowe uniwersum” dziecięcego świata; nie ma tu miejsca
na podział dzieci wedle różnic stanowych − te bowiem przynależą światu kul-
tury, są narzucone przez reguły „dorosłego” porządku:

Do gąski dużo dzieci trzeba, więc przychodził ze wsi gruby Józiek od Antka fornala,
przychodził Wojtuś Smyk od grajka, w koszulinie i w wielkim kapeluszu, przychodziła
Janka Jeżówna, co się do Helci uśmiechała jakby słoneczko, a i Wicek Zaparty, sierota
bez ojca, bez matki, równolatek ze Stasiem31.

Charakter zabawy pozostaje w ścisłym związku z socjalną (społeczną) sytuacją
dziecka, sposobem jego wychowania, systemem wartości porządkującym życie
rodzinne. Właśnie dlatego otwartość środowiska dziecięcego u Konopnickiej znaj-
duje swe przeciwieństwo w Emancypantkach Prusa:

Krępowano go [Stefka Solskiego] w najprostszych zabawach, więc wymyślał sobie
nadzwyczajne. Gdy zaś wdrapał się na drzewo w ogrodzie, ojciec, matka, ciotka, bona
i dwu guwernerów przez cały dzień tłomaczyli mu, że − łażąc po drzewach naraża się
na wstyd, bo na drzewa włażą tylko dzieci niższej klasy. [...] Raz widząc, że syn lokaja
zjeżdża z poręczy schodów na dół, zjechał i Stefek. Wnet jednak dowiedziano się
o tym, a ojciec, matka, ciotka, bona i dwu guwernerów znowu zaczęli mu tłomaczyć,
że plami nazwisko Solskich, gdyż po poręczy schodów zsuwać się mają prawo tylko
dzieci lokajskie. Od tej pory Stefek nigdy nie zjeżdżał z poręczy, ale pewnego dnia
uwiesił się rękoma na poręczy balkonu na drugim piętrze i w ten sposób z zewnątrz
okrążył dom dookoła. Gdy wybiegł na podwórze albo do ogrodu, lubił mocować się
z dziećmi służby. Wytłomaczono mu, że hańbi się tego rodzaju stosunkami. Więc
Stefek przestał bawić się ze służbą, a zaczął próbować swoich sił na hrabiątkach i baro-
niątkach, [...] chwytał w pół (chłopczyka czy dziewczynkę, wszystko jedno) i walił nim
czy nią o ziemię. [...] Skutek był taki, że jeszcze za życia jego rodziców unikali Stefka
dobrze urodzeni panicze i pięknie wychowane panienki. Nazywali go ulicznikiem, a on
płacił im pogardą i rósł samotny nie wiedząc, ani za co nie lubią go panicze, ani dla-
czego nie wolno lubić lokajczyków w mieście, a pastuchów na wsi32.

Niezależnie od refleksji w kwestii wychowania i zjadliwej ironii, z jaką przed-
stawia Prus orszak wychowawczy i efekty jego socjalizujących działań, zasłu-
guje na uwagę obrazek rodzajowy, którego bohaterem czyni autor chłopca nie-
okiełznanego w swych pomysłach, pochłoniętego przez żywioł zabawy. Tego
typu portrety przynosi również literatura kierowana intencjonalnie do młodych
odbiorców − stają się one wówczas narzędziem pedagogicznego oddziaływania:
przedstawione historie dotyczą chłopców, którzy srogo doświadczeni przez

31 M. Konopnicka, Jak się dzieci w Bronowie z Rozalką bawiły, op. cit., s. 123.
32 B. Prus, Emancypantki, Warszawa 1974, t. II, s. 124.
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życie wyzbywają się upodobania do niestosownych zachowań. Prus nie tylko nie
karci Stefka, ale przeciwstawia jego żywiołowość, pomysłowość i inteligencję
ociężałości umysłowej „ojca, matki, ciotki, bony i dwu guwernerów”, ich niezdol-
ności rozumienia świata, brakowi umiejętności reagowania na sytuacje domowe
i rodzinne. Mały Stefek Solski patronuje więc długiemu szeregowi „niegrzecz-
nych” bohaterów polskiej literatury dziecięcej.

Ambicje badawcze pozytywistów kierują ich uwagę przede wszystkim ku malo-
waniu portretów pogłębionych, „prawdziwych”, stąd eksponowanie zabawy jako
działalności typowej dla wieku dziecięcego. Te momenty, w których narrator,
przedstawiając dziecięcego bohatera, powstrzymuje się od prezentacji go przy
zabawie, mają charakter znaczeniotwórczy: jest to przemilczenie ważne dla cha-
rakterystyki postaci, jej psychiki, przeżyć, sytuacji socjalnej, rodzinnej, środo-
wiskowej. Przykład niosą Krasnoludki... Konopnickiej: „Marysia-gęsiarka nie
ma zabawek i nie bierze udziału w zabawach wiejskich dzieci − pisze Ewa Ihna-
towicz. − Jest to oczywiście wyraz jej sieroctwa, braku przynależności również
społecznej. Ale zauważmy, że w Głodowej Wólce dzieci mało się bawią i to wcale
nie dlatego, że przytłacza je praca. Pasąc gęsi godzinami siedzą przy ognisku
rozmawiając, a chętnie wtedy słuchają opowieści Koszałka Opałka. Synowie
Skrobka pasą konia lub po prostu siedzą na miedzy, rozmawiają, lecz nie ma
mowy o zabawie”33.

W A...B...C... Orzeszkowej dzieci bawią się w domu nauczycielki dopiero wte-
dy, gdy zaczynają się dobrze czuć w jej towarzystwie i pod jej opieką. Helunia
Stawska z powieści Prusa podejmuje zabawę jak na swój wiek dorosłą: robi na
drutach ubranie dla lalki i „wycina koperty, bo pisze list do tatki, ażeby już wra-
cał”34. Nie jest to zabawa beztroska − i w tym właśnie jej praktycznym (roboty
na drutach) i nieco sentymentalnym (listy) nacechowaniu uwidacznia się dramat
dziewczynki. Zabawa jest traktowana w sposób instrumentalny: jako zwornik
informacji o bohaterze; pełni więc funkcję analogiczną do takich elementów budu-
jących portret postaci jak ubiór, gest czy gusty kulinarne35. Z pewnym uprosz-
czeniem można by powiedzieć: jaka zabawa, taki bohater36. Zabawa Helenki
dostarcza dalszych ważnych informacji i o samym dziecku, i o jego rodzinie.
Dziewczynka mianowicie − jeśli wziąć pod uwagę poglądy, które sam Prus bez-

33 E. Ihnatowicz, Zabawki Marysi, op. cit., s. 86.
34 B. Prus, Lalka, op. cit., t. II, s. 79.
35 Por. E. Ihnatowicz, Literacki świat rzeczy. O realiach w pozytywistycznej powieści obycza-

jowej, Warszawa 1995.
36 Stwierdzenie to znajduje dodatkową egzemplifikację w dłuższych formach narracyjnych, kiedy

to zabawa, której oddaje się dziecięcy bohater, zmienia swój charakter: wraz z biegiem fabuły na-
rastają dramatyczne doświadczenia dziecka, które wymuszają porzucenie czynności o charakterze
beztroskim (np. Placówka Prusa).
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pośrednio sformułował − bawi się w sposób doskonały. Przygotowywanie papiero-
wych kopert przypomina dziewiętnastowieczne gry pedagogiczne, wśród których
dominowały rozwijające sprawność manualną wycinanki, miniaturowe warsztaty
tkackie, zestawy przyrządów do haftowania itp.; „przy ich pomocy − pisał Prus
w r. 1872 − dziecko oswaja się z kształtami, kolorami i figurami symetrycznymi,
a więc uczy się obserwacji i budzi w sobie zawiązki estetycznego smaku”37.

Częściej bawią się chłopcy niż dziewczynki − czy to z racji bardziej uroz-
maiconego wachlarza działań, czy większej aktywności ruchowej, czy dominacji
mężczyzn wśród pisarzy, czy w końcu za sprawą utrwalonych w kulturze kodów;
dość powiedzieć, że obraz bawiących się dzieci to etiuda z chłopcem w roli głów-
nej. Mamy więc chłopców uczestniczących w zabawach „dziewczęcych”: lalkami
i pajacykami, ale także wciągniętych w wir zabaw i zajęć, do których ich kole-
żanki mają bardzo ograniczony dostęp (o ile w ogóle mogą do tej zabawy przystą-
pić). W pierwszym rzędzie pojawiają się różne elementy żołnierskiego rzemiosła:
bitwy, pojedynki, musztra. Rzecki wspomina, jak to w młodych latach ojciec uczył
go „musztrować się”.

Nauczył mnie czytać, pisać, kleić koperty, a nade wszystko − musztrować się. Do
musztry zapędzał mnie w bardzo wczesnym dzieciństwie, kiedy mi jeszcze zza pleców
wyglądała koszula. Dobrze to pamiętam, gdyż ojciec komenderując: „Pół obrotu na
prawo!” albo „Lewe ramię naprzód − marsz!...”, ciągnął mnie w odpowiednim kie-
runku za ogon tego ubrania.
Była to najdokładniej prowadzona nauka.
Nieraz w nocy budził mnie ojciec krzykiem: „Do broni!...”, musztrował pomimo wy-
myślań i łez ciotki38.

Co prawda trudno to określić mianem beztroskiej zabawy39, ale Rzecki, wracając
wspomnieniami do dawnych swych lat, nie traktuje ojcowskiej nauki z niechęcią,

37 A. Głowacki, Sprawy dziecinne. „Opiekun Domowy” 1872, nr 28, s. 217.
38 B. Prus, Lalka, op. cit., t. I, s. 40-41.
39 „Musztrowanie się” jako dziecięca zabawa występuje w literaturze wcześniej, pełni funkcję

przykładu zabawy godziwej, której powinni oddawać się chłopcy. Zabawa ta ma wyraźny podtekst
patriotyczny, niekiedy czytelny nawet dla bardzo małego dziecka. Przykład z Jachowicza: „Teodorek
lubił bawić się w Żołnierzy. Raz tedy poszedł do Ojca w kołpaku, z ładownicą i z drewnianą szabelką.
A co Tato, rzecze, czy nie dzielny ze mnie żołnierz? Kochany synu, odpowie Ojciec, nie ubiór sta-
nowi żołnierza, ale pomnij, że jeśli chcesz na to chlubne zasłużyć imię, trzeba ci być posłusznym,
pilnym, sprawiedliwym, wyrozumiałym, porządnym; musisz się zawczasu przyzwyczaić do nie-
wygód, a wtenczas będziesz żołnierzem i bez kołpaka. Teodorkowi utkwiły te wyrazy i odtychczas
postrzegano wielką zmianę w jego postępowaniu. Cieszyło to ojca niewymownie. W kilka tygodni
nadeszły imieniny Teodorka. Ojciec, chcąc mu okazać, jak ceni dobre postępki, kazał mu zrobić
piękny mundurek, stosowny kapelusz i piękną szabelkę. [...] Biegnie czem prędzej do Ojca i zastaje
go także w mundurze” (S. Jachowicz, Nauka w zabawce, op. cit., s. 41-43).
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przeciwnie: można domniemywać, że dla małego chłopca „musztrowanie się”
było źródłem zadowolenia, nieporównywalnego z innymi obszarami edukacji.
W podobnej konwencji odmalował Prus dzieciństwo Kazia Wirskiego, który,
szykowany na kadeta, otrzymał od swojego stryja, „starego dziwaka”, typowo
„męskie wychowanie”. To dla niego stryj utworzył z gromady wiejskich dzie-
ciaków niewielki oddział − chłopcy „uzbrojeni w dziecinne karabinki [...] musz-
trowali się nie najgorzej”40. „Prus akcentuje podatność Kazia na wpływ pedago-
gicznych zabiegów i metod starego Świrskiego” − komentuje Tomasz Sobieraj41.

Do dziecięcego „musztrowania się” powraca Prus jeszcze kilka razy. Zawsze
jest ono zabawą fascynującą bohatera do tego stopnia, że gotów dla niej zre-
zygnować z innych atrakcji (Omyłka). Mały bohater pozostaje też pod urzeka-
jącym wpływem różnych przedmiotów związanych z wojskowością, szczególnie
fuzji. To ona staje się przedmiotem szczególnego pożądania. Jędrek z Placówki
marzy:

− Ja, żebym miał fuzję, to bym se strzelał cały dzień, choćby w górę, a prochu psiakość
tyle bym sypał, żeby na samej plebanii huczało42.

Chłopięca fascynacja bronią palną powraca w Sierocej doli − tym razem już
nie tyle w związku z zabawą, ile egzystencjalną sytuacją osieroconego dziecka:
fuzja staje się dlań nieosiągalna (podobnie jak upragniony welocyped), choć
stanowi własność rówieśników i pozostaje w ich swobodnej dyspozycji43. Motyw
marzeń o posiadaniu karabinu, o strzelaniu, „polowaniu na zwierza” nieobcy jest
literaturze lat dalszych, zwłaszcza − co zrozumiałe − powieściom o tematyce
wojennej i utworom o charakterze wspomnieniowym (Wspomnienia lat dziecin-
nych Reymonta, Uśmiech Zegadłowicza, Dolina Issy Miłosza).

Do tego samego zabawowego kręgu należy również „jazda na konikach”, opi-
sana choćby przez Konopnicką w cytowanej już noweli Jak się dzieci w Brono-
wie z Rozalią bawiły. Jerzy Cieślikowski w Literaturze i podkulturze dziecię-
cej dowodzi, że „jeździć konno na kiju było zwyczajem wszystkich chłopców
wszystkich czasów”44, a w Wielkiej zabawie dodaje: „Już Kadłubek powiada,
że zwyczajem dzieci jest grać z sobą w cet i liszkę i na długim jeździć koniu”45.

40 B. Prus, Dzieci, wstęp E. Pieścikowski, Wrocław 1989.
41 T. Sobieraj, Twórczość Bolesława Prusa a konwencje powieści rozwojowej [w:] Bolesław

Prus: pisarz, wychowawca, myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita, Lublin 2003,
s. 43.

42 B. Prus, Placówka, op. cit., s. 60.
43 B. Prus, Sieroca dola, op. cit., s. 84.
44 J. Cieślikowski, Literatura i podkultura dziecięca, op. cit., s. 116.
45 J. Cieślikowski, Wielka zabawa, op. cit., s. 14.
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Te „bitewne” zabawy, zamiłowanie do wojowania, pasja związana z bronią,
„musztrowanie się”, należące do stałych form spędzania czasu przez dzieci,
znajdują odzwierciedlenie nie tylko w tekstach literackich. Bardzo młody delfin
Francji, przyszły król Ludwik XIII, chętnie przebywał wśród żołnierzy: lekarz
dworski Heroard notował w swoich dziennikach: „bawi się armatką”, „bawi się
w wojsko z żołnierzami. Pan de Marsan nakłada mu wysoki kołnierz, pierwszy raz
w życiu; delfin jest zachwycony. [...] Bawi się w wojnę z młodymi paniczami”46.
Wiemy z całą pewnością, że dzieci bawiły się w wojnę już w wiekach średnich.
Ślady tego typu gier widać nawet w dobie starożytnej − w zdobieniach waz, gdzie
dzieci-herosi ćwiczą się w sztuce prowadzenia walki; pozostaje jednak kwestią
otwartą, na ile ćwiczenia te przynależą sferze nauki, na ile zaś − zabawy.

W polskiej literaturze XIX i początków XX wieku zabawy dzieci w wojnę,
ćwiczenie się w musztrze, różnego rodzaju pozornie beztroskie przymiarki do
żołnierskiego fachu mają, oczywiście, dodatkowy wymiar: są czytelnymi odnie-
sieniami do sytuacji narodu pozbawionego własnej państwowości, który właśnie
w tego typu namiętnościach młodego pokolenia mógł pokładać nadzieję na jasną
przyszłość. Pozytywiści wizję niepodległości odzyskanej na drodze walki zbroj-
nej uznali za romantyczną mrzonkę, jednak nie wykluczało to marzeń o pokole-
niu silnym, dzielnym, zdrowym i walecznym. Obrazy „musztrujących się” dzieci
należą nie tylko do czasu niedawnej, przedpowstaniowej przeszłości47, sięgającej
okresu dojrzewania pokolenia postyczniowego, ale również do współczesności.
Nieobce są te motywy nawet poezji kierowanej do dzieci najmłodszych:

Chłopcom zawsze bójka w głowie.
Zeszli się raz gdzieś w parowie:
Janek z trąbką i szabelką,
Mały Kazik z pałką wielką
I Zygmuntek wystrojony
W piękny hełm z lejka zrobiony.

M. Konopnicka, Na zasadzce48

Zabawa w wojnę, mimo wskazanych wyżej okoliczności, nie zawsze jest
ukazana serio, niekiedy wyolbrzymiona do karykaturalnej groteskowości nabiera
wymiarów komicznych (Ogród Saski Prusa). Znamienny pod tym względem jest
obrazek z opowiadania Ze wspomnień cyklisty: rozwrzeszczaną grupę dzieci ba-
wiących się w wojnę tworzą „wyrostki obojej płci”. Wprowadzenie „dziewuchy”

46 Cyt. za: Ph. Ariès, Historia dzieciństwa, op. cit., s. 70.
47 H. Sienkiewicz, Stary sługa [w:] tegoż, Dzieła, red. J. Krzyżanowski, t. IV: Nowele z natury

i z życia, Warszawa 1949, s. 5-6; podobnie w wielu utworach Prusa − np. Lalce czy Omyłce.
48 „Moje Pisemko” R XI: 1913, nr 35, 139.
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do kręgu wojowniczych chłopców dynamizuje komizm, wydobywa dodatkowo
absurd sytuacji i celnie charakteryzuje niesforną gromadę. Język narratora ujaw-
nia dystans, wzmacnia efekt farsowy i sytuacji, i opisu.

Oczywiście bawią się w wojsko, o dziesiątej z rana!... Na czele tej armii pędzi jakaś
dziewucha w poszarpanej spódnicy, z kołtuniastymi włosami na głowie, na ręku
z dzieckiem, którego drobna twarzyczka jest pokryta piętnami i ranami. Za dziewuchą
kilkunastoletni chłopak, z grubym i ochrypniętym głosem, udaje furmana i pogania
przed sobą dwu może ośmioletnich malców, a za nimi − legion małych i dużych,
w kurtkach, surducikach, kolorowych sukienkach, w czapkach sukiennych, kapelu-
szach i z gołą głową − idą wciąż czwórkami.
− Równiajś!... − wrzasnął chłopak grubym głosem, zatrzymując się na brzegu kałuży.
− Siagam, marś!... − zakomenderował znowu i − cała banda runęła w wodę. Trzask,
prask, łomot!... poczułem błoto na twarzy, na włosach i na popielatym garniturze.
Zanim zdążyłem przetrzeć oczy, banda uciekła49.

Jest to wyrafinowana, zjadliwa parodia słynnego obrazu Eugène’a Delacroix
Wolność wiodąca lud na barykady − wskazuje na to ekspozycja „dziewuchy
w poszarpanej spódnicy” i różnorodność przypadkowych strojów występujących tu
postaci. Nie pierwsza to inspiracja literacka tym obrazem: prawzorem Gavroche’a,
jednego z bohaterów Nędzników Victora Hugo, jest postać chłopca umieszczona
na omawianym płótnie z prawej strony upersonifikowanej Wolności. To, co w po-
wieści Hugo miało charakter dramatyczny, przeradza się u Prusa w nieokiełznaną
zabawę barwnego, dynamicznego dziecięcego tłumu. Komendy wojskowe, którym
nadano stylistykę dziecięcą („równiajś!”, „siagam, marś!”), brzmią iście gro-
teskowo i antycypują późniejsze zainteresowanie literatury językiem dziecka50.
Dzieci naśladują te formy językowe musztry, które mogły w owym czasie zasły-
szeć, czyli komendy obowiązujące w wojsku carskim51. Dynamizuje to gro-
teskowość całej sceny − rozbrykana dziecięca gromada jest parodią rosyjskiej
armii, zapewne łatwo zrozumiałą dla współczesnego Prusowi czytelnika. Sprawa
ta musiała ujść uwadze cenzora.

Zabawa w wojowanie łączy dzieci różnych stanów we wspólnotę, nadbu-
dowującą się często nad różnicami wieku i pochodzenia, także − jak dowodzi
przywołany ustęp z Prusa − płci („dziewucha” uczestniczy w typowo chłopięcej

49 B. Prus, Ze wspomnień cyklisty. Wyd. cyt.: B. Prus, Pisma, red. Z. Szweykowski, t. XXIV:
Nowele, opowiadania, fragmenty, t. III, Warszawa 1949, s. 213-214.

50 W utworach literackich język dziecięcy pojawia się w tym okresie incydentalnie − przede
wszystkim w formie językowych zabaw, żartów i przezwisk właściwych środowisku szkolnemu
(np. M. Konopnicka, Ze szkoły [w:] tejże, Nowele, Warszawa 1897, s. 209).

51 Na fakt, że komendy z dziecięcej zabawy w wojsko można odczytywać jako fonetyczny zapis
musztry obowiązującej w wojsku carskim, zwróciła mi uwagę Joanna Papuzińska.
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zabawie). „Wojsko zrekrutowane z chłopców wiejskich” miał Pawełek Strumień-
ski. Nie wywoływało to aprobaty matki: „Ola, chociaż w teorii była zwolenniczką
ludu, wyśmiewała to bratanie się syna Strumieńskiego z chłopami jako rzecz zna-
mienną, ale je tolerowała, bo i inne jej dzieci brały czasem udział w kampaniach
wojennych Pawełka”52. Dziecięcość zwycięża nad oczekiwaniami dorosłych.

Obrazy dziecięcych wojaczek trwają przez cały wiek XX, ale już nie w postaci
ćwiczeń musztry, paradnego kroku, strojów itd., raczej w kształcie, który suge-
rowała współczesność z jej wielkim bagażem doświadczeń i cierpień. Widać to
w tekstach kierowanych bezpośrednio do młodych czytelników. Zabawa przybiera
niekiedy groźną postać: dzieci stają się uczestnikami obu wojen światowych
i wojny polsko-radzieckiej53. Mimo dramatyzmu zdarzeń wojna wciąż była przed-
stawiana w kategoriach zabawy, przygody, w której śmierć nie wykracza poza
granice umowności właściwej grze. Tak jest u Kornela Makuszyńskiego (Jak
Wicek Warszawiak pokonał śmierć) i Antoniego Gwińskiego (Lolek Grenadier);
oba przywołane przykłady wskazują na dwa wzorcowe sposoby podejmowania
tematyki wojenno-zabawowej w powieściach dla młodzieży: ironiczny i pacyfis-
tyczny54. I choć, zdawałoby się, dramatyzm historii (dzieci-żołnierze, tragedie
tułaczek, bezdomność, zsyłki) powinien oddalić tę westernowo-zabawową kon-
wencję, odrodzi się ona w 2. połowie XX wieku w postaci długiego szeregu popu-
larnych powieści z nastoletnim bohaterem w roli głównej (Artur Liskowacki,
Kazimierz Dębnicki, Cezary Leżeński, Andrzej Perepeczko, Ryszard Doroba,
Wiktor Zawada)55, zaspokajających dziecięcą potrzebę śledzenia przygodowej
i sensacyjnej fabuły, podsuwającej scenariusze już pozalekturowej, stricte zaba-
wowej aktywności młodego pokolenia56. Dzieci beztrosko bawiące się w wojnę
nie znikają z literatury, przeciwnie: za sprawą konwencji westernu obraz wojny

52 K. Irzykowski, Pałuba. Sny Marii Dunin, oprac. A. Budrecka, BN I 240, Wrocław 1981, s. 249.
53 Powieści dla młodzieży poświęcone pierwszej wojnie światowej i wojnie polsko-radzieckiej są

dziś niemal zupełnie zapomniane, należą do nich utwory o dużej randze artystycznej, m.in.
Bohaterski miś Bronisławy Ostrowskiej, Figa Marii Buyno-Arctowej, Białe róże Heleny Zakrzew-
skiej, Dzieci Lwowa Kornela Makuszyńskiego, Skarby i Pożegnanie domu Zofii Żurakowskiej.
Por. na ten temat m.in.: B. Białkowska, Książki niechciane, książki groźne. „Nowe Książki” 1991, nr 7;
H. Skrobiszewska, Literatura „chwili dziejowej” [w:] Mit dzieciństwa w sztuce młodopolskiej, op. cit.;
A.M. Krajewska, Zerwany most. Wznowienia międzywojennej literatury młodzieżowej o latach
1914-1920 [w:] Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, op. cit.

54 Joanna Papuzińska poddała analizie żywy w pierwszym i drugim dziesięcioleciu XX w. nurt
utopii o charakterze antytotalitarnym (J. Papuzińska, Krainy trwogi i ciemności [w:] Zatopione
królestwo, op. cit.); sytuuje się on poza omawianą tu problematyką.

55 Por. K. Kuliczkowska, Typy współczesnej prozy o tematyce wojennej dla młodzieży [w:] tejże,
W świecie prozy dla dzieci, Warszawa 1983; H. Skrobiszewska, Dzieci wojny i wojenne dojrzewanie
[w:] tejże, Książki naszych dzieci, czyli o literaturze dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1971.

56 Por. K. Kuliczkowska, Wokół „przygody” [w:] tejże, Dawne i współczesne problemy prozy dla
dzieci, Warszawa 1972.
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nabiera dodatkowych walorów czytelniczych i potęguje charakterystyczny po-
smak przygody57.

Jednocześnie XX stulecie, zwłaszcza druga jego połowa, urozmaiciło ten wo-
jenny rozigrany korowód, nasyciło nowymi znaczeniami, wykraczającymi daleko
poza sferę obrazków rodzajowych z młodym i bardzo młodym bohaterem w roli
głównej. Dziecko wyobraża sobie wojnę jako zabawę − wykorzystuje ten moment
Janusz Korczak w Królu Maciusiu I, gdy przedstawia młodziutkiego władcę
zawiedzionego rolą, jaką musiał pełnić w wojnie realnej, a nie umownej. Zabawa
w wojnę czy konspirację wymyka się niekiedy spod kontroli, traci charakter
umowny, wkracza w sferę serio − bywa, że prowadzi to do morderstwa z zim-
ną krwią (Popiół i diament Andrzejewskiego) lub bezwzględnego „polowania”
na rówieśnika (Władca much Goldinga). Także w poezji zabawa w wojnę miewa
wymiar metaforyczny: zaciera się mianowicie granica między zabawą dorosłych
i dzieci, wszyscy bawią się w wojnę, tyle że nie wszystkie kule ranią i zabijają.
Sens jednak pozostaje zawsze niezmienny:

Armatka na stole załadowana grochem,
naciągam wątłą ręką sprężynę i wypuszczam pocisk,
oficer chwyta się za serce lub głowę
i pada. Matka mi zabiera
tępe narzędzie mordu. Oficer zdjął już czapkę, powiesił na gwoździu
i rozmawia z babką po niemiecku,
obce słowa brzmią głucho. Jak groch po języku
grzechoczą bezzębnie. Lecz przecież przyniósł mi zabawkę,
armatkę, która jest narzędziem mordu
na nim.

K. Karasek, Trzyletni kanonier58

Nawet gdy bez skonwencjonalizowanej umowności, w tonacji serio przedstawia
się wojenne dzieciństwo, powracają obrazy spod znaku homo ludens: w samym
sercu zła, w centrum świata śmierci dzieci prowadzą życie wypełnione zabawą
(Sezon w Wenecji Odojewskiego), choćby nawet zabawa ta miała rozkwitać na
terenie sowieckiego obozu pracy (Rzeczy nienasycone Czcibora-Piotrowskiego).
Jak miłość w wierszach Baczyńskiego, tak zabawa w przywołanych tekstach
postrzegana jest jako azyl dziecięcych wartości, dziecięcego dziewiczego trwania.
Czas wojny powoduje, że zabawa w wojnę przestaje mieć podstawy (Darowane
kreski Papuzińskiej); koniec wojny prowadzi jednak do rychłego odrodzenia tej

57 Liczne powieści II połowy XX w. wprowadzają tematykę indiańską w formie zabawy wypeł-
nionej charakterystycznymi rytuałami. Konwencję tę sparodiował Wiktor Woroszylski w powieści
I ty zostaniesz Indianinem (1960).

58 K. Karasek, Musi umrzeć, co ma ożyć w pieśni, op. cit., s. 23.



147

1. Homo ludens

pierwotnej potrzeby dziecięcej (Klasówka z pamięci Paźniewskiego). Dzieci więc
bawią się w wojnę, mogą w niej fascynować nie tylko sceny bitew, także samo
posiadanie broni lub materiałów wybuchowych; ich właściciel pełni funkcję
przewodnika grupy, wzbudza zazdrość i zachwyt, imponuje znajomością sztuki
pirotechnicznej (Weiser Dawidek Pawła Huelle). Rówieśnicy skupiają się wokół
postaci przywódczej, która z kolei wprowadza ich w krąg własnych zaintere-
sowań. Dawny model środowiska połączonego więzami solidarności i współod-
powiedzialności, znajdującymi wyraz w takich sformułowaniach jak „jeden za
wszystkich, wszyscy za jednego”, „byle być razem” (wzorcowo przedstawionych
przez Ferenca Molnára), odchodzi w przeszłość, jego miejsce zajmuje grupa sku-
piona wokół silnego indywiduum, podlegająca procesowi przemian związanych
z podporządkowaniem się silnej osobowości.

Powraca w tych wojennych zabawach jeszcze jeden ważny motyw: jest to
mianowicie motyw żołnierza-zabawki, wykonanego z papieru lub ołowiu. Takimi
żołnierzami bawili się chłopcy niekiedy w towarzystwie ojców, którzy wykorzys-
tywali sytuację gry do celów edukacyjnych: można było samodzielnie wykony-
wać postaci papierowych żołnierzy, zdobić je zgodnie z realiami danego czasu,
następnie komponować całe sytuacje historyczne, odtwarzać bitwy, pojedynki,
starcia, brawurowe akcje na głębokim zapleczu przeciwnika. Tak jest np. we
wspomnieniach Juliusza Kadena-Bandrowskiego. Wiele lat później powróciła do
tego motywu Anna Kamieńska: żołnierzy samodzielnie przygotowywanych z pa-
pieru i tektury zastąpiły już figurki wycinane z kartonowych matryc dostępnych
w sklepach, w równym stopniu rozbudzające wyobraźnię i wspomnienia fascy-
nacji dzieciństwa (W Nieparyżu i gdzie indziej).

Odpowiednikiem papierowego był ołowiany żołnierz − trwalszy, a więc i nie-
kiedy towarzyszący dalszym latom życia jako symbol dziecinnych igraszek
wyobraźni, marzeń, pragnień i poszukiwań wzorca osobowego właśnie w kręgu
wojenno-rycerskim. W powieści Anny Kamieńskiej ołowiany żołnierz stał się
swoistym znakiem rozpoznawczym utraconego dzieciństwa, dziecięcych wyob-
rażeń o wojaczce, boleśnie konfrontowanych z przerażającymi doświadczeniami
września 1939 r. i trudnym, tułaczym losem bezdomnego dziecka (Żołnierze
i żołnierzyki). Podobnie w wierszu Tadeusza Różewicza:

na półce stoją słoiki
w których konfitury
jak boginie ze słodkimi ustami
zachowały smak
wiecznej młodości

wojsko w rogu szuflady już
do końca świata będzie ołowiane
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[...]
Dzieciństwo jest jak zatarte oblicze
na złotej monecie która dźwięczy
czysto.

T. Różewicz, Kasztan59

Ołowiany żołnierz nabiera cech symbolicznych, jak sytość i słodycz konfitur
przywołuje atmosferę rodzinnego domu, przepełnionego spokojem, stwarzającego
warunki szczęścia. To „wojsko w rogu szuflady” nie ożywa, pozostaje w kręgu
zabawowym, kręgu bezpiecznej umowności, do której nie wdziera się dramat
świata i tragizm historii. „Zatarta moneta”, znak dawności czasu, dawności
nieomal archeologicznej, może „dźwięczeć czysto”, jak skarby wydarte prehistorii.
Reguły zabawy nie przenikają poza granice wspomnień. Ołowiani żołnierze nie
zostaną splamieni krwią. Co prawda, jak pisze we wspomnieniach Mieczysław
Jastrun, „zabawa w żołnierzy przerodziła się w okrutne serio”60, jednak to „serio”
przynależy do dorosłego, nie dziecięcego świata.

* * *

Istotnym komponentem utrwalonego w kulturze, modelowego obrazu zaba-
wy jest sielankowość, niezależna od okoliczności historycznych; przykładem
dziewiętnastowieczne, zapomniane dziś, ale bardzo pod tym względem charak-
terystyczne wiersze Władysława Bełzy:

Baw się, baw się, luba dziatwo!
Igraj sobie, szum i szalej!
Dziś ci szczęście sprzyja łatwo,
Czyż tak w życiu pójdzie dalej?
Czerp więc tutaj, druhu mały,
Wspomożenia na wiek cały!

Dysonansowa nuta dorosłej świadomości nie mąci harmonii sielanki, przeciw-
nie: na szczęśliwym dzieciństwie, wypełnionym zabawą, radością, ponad „rajem
młodości” funduje się pełnia dojrzałego życia, hart ducha, moc człowiecza.

Zanim burze i zawody,
Pierś ostudzą ci na świecie,

59 T. Różewicz, Niepokój. Wybór wierszy 1945-1961, Warszawa 1963, s. 26.
60 M. Jastrun, Wychowanie prowincjonalne [w:] Kredą na tablicy. Wspomnienia z lat szkolnych,

Warszawa 1976, s. 94.
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I rozwieją bezlitośnie
Szczęście twoje − twoją wiosnę...
Czerp więc tutaj, orli synu,
Moc do trudów i do czynu!

W. Bełza, Dziatwa61

Rzecz ogłoszona dziesięć lat po klęsce powstania styczniowego. Podobny ton
znamionuje inne cykle poetyckie (w szczególności Polskiemu pacholęciu).

Beztroska dziecięcej zabawy obejmuje cały świat przedstawiony − dzieci bawią
się niejako wbrew zdarzeniom dziejowym, dramatom rodzinnym czy niepew-
ności losu. Nawet smutna zabawa, w wyniku której głodni chłopcy mają szan-
sę „wygrać” kanapkę od zamożniejszego kolegi, ma charakter radosny, choć
przecież u jej podstaw leżą wielkie dramaty dzieciństwa: głód, nędza, poczucie
krzywdy (Dwadzieścia lat później Zbigniewa Uniłowskiego62). Tak też jest
w Królu Maciusiu I Korczaka, utworze wyjątkowym, gdy wziąć pod uwagę nie-
przeliczone bogactwo przywoływanych zabaw63.

Wszystko, co literatura powiedziała o dziecięcej zabawie, pośrednio lub bez-
pośrednio nawiązuje do raju. Doświadczenie czasu nie przekształca się w prze-
życie pustki, przeciwnie: śmierć kogoś bliskiego, zagrożenie egzystencjalne, na-
rastanie choroby i bólu, nawet trwoga wywołana nadciągającym kataklizmem
lub urzeczywistnioną apokalipsą, nie podmywają podstaw dziecięcego toposu
zabawy, jest on bowiem samym jądrem dziecięcego jestestwa i eksponuje dwa
momenty: agatologiczny64 i aksjologiczny. „To, co agatologiczne, daje do myśle-
nia. To, co aksjologiczne, ukazuje kierunki działania” − pisze Józef Tischner65.

61 Poezje Władysława Bełzy, op. cit., s. 180-181.
62 Uniłowski opisuje zabawę, którą chłopcy nazywali „kosmata”. Polegała ona na tym, że jedzący

powinien w porę wykrzyknąć magiczne słowo „zamawiam”, jeśli zaś tego nie uczynił, wówczas inny
uczestnik gry po wykrzyknięciu słowa „kosmata” uzyskiwał prawo do zjedzenia części kanapki
kolegi.

63 Maciuś bawi się z dziewczynkami „w koło”, nie gardzi też zabawami „w męskim gronie”,
najczęściej wymieniane to: berek, gry w piłkę, zabawa w straż ogniową, lepienie śnieżnych kul.
Korczak miał możliwość obserwowania reguł rządzących dziecięcym światem zabaw, niektóre
z nich wprowadza do tekstu. Rzadko jednak pojawiają się dokładne ich opisy, podobnie jak
w innych dziełach nazwa zabawy służyła jako hasło rozpoznawcze. Inaczej jest w momencie, gdy
Maciuś odwiedza Klu-Klu: z racji egzotyki dziewczyny narrator szczegółowo opisuje zabawy, które
nie mogły być znane hipotetycznemu odbiorcy. („Brało się sznurek długi i mocny, przywiązywało
na końcu ołowianą gałkę. Dzieci ustawiały się za drzewami, niby myśliwi. Stajenny wypuszczał
dziesięć kuców z królewskiej stajni. One chwytały te kuce na lasso, a potem dosiadały na oślep
i ujeżdżały”. J. Korczak, Król Maciuś I, Warszawa 1983, s. 219).

64 Agatologia − nauka o dobru, wywodząca się z myśli Platona.
65 J. Tischner, Agatologia [w:] tegoż, O człowieku. Wybór pism filozoficznych, BN I 306, Wrocław

2003, s. 279.
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Sfera agatologiczna odnosi się do zhierarchizowanej przestrzeni dobra, sfera
aksjologiczna „jest przestrzenią działania wolności, rozumu i sumienia”66. Klu-
czem do zrozumienia mechanizmów poruszania się dziecięcej psyche między
tymi dwoma obszarami jest wyobraźnia, która realizuje się najpełniej poprzez
emocjonalną sferę ludens, a ta z kolei rzeźbi społeczne stereotypy wspominania
i obserwacji.

Stereotypy te, szablony, mity, struktury wspomnień, asocjacje i atrybucje, po-
datność na sugestie − to odrębna dziedzina wpływów kształtujących literacki
(czy szerzej: kulturowy) obraz zabawy. Z pewnym uproszczeniem można by po-
wiedzieć tak: każdy rodzaj muzyki wywołuje w słuchaczu pewien typ doznań,
podobnie każdy rodzaj obserwowanej ludzkiej działalności może wzbudzać swois-
te odczucia. Zabawa dziecka należy do szczególnych, nieprzezroczystych form
działań, otwiera horyzont sensów związanych z całokształtem „osobności” dziecka
z jednej strony, a z drugiej ze świadomością, że myśmy też tam byli − tam,
czyli w utraconym rajskim świecie, wypełnionym szczęściem i beztroską, w jed-
nocześnie umownym i rzeczywistym świecie jasnych reguł i prostego trwania.
Obserwacji zabawy towarzyszą bardzo swoiste emocje, odmienne od tych, które
wywołuje ogląd czynności właściwych ludziom starym − temu bowiem towarzy-
szy świadomość, że myśmy nigdy tacy nie byli, a więc świadomość obcości,
czyli dystans. Obserwacja bawiącego się dziecka może otwierać przed czło-
wiekiem horyzont raju utraconego, horyzont edenu. Tak zapewne rozumiał za-
bawę Nietzsche. Zwraca uwagę na to Anna Czabanowska-Wróbel: „Człowiek
[u Nietzschego] rozpoznaje samego siebie jako istotę metamorficzną i meta-
formiczną. Patrząc na zajęte zabawą, żyjące chwilą dziecko, dorosły obciążony
pamięcią przeszłości i czekający na to, co przyniesie przyszłość, pojmuje, że ma
do czynienia z różnymi wymiarami tej samej kondycji ludzkiej”67. Bawiące się
dziecko staje się dla obserwatora drogą wyzwolenia od trudu życia, goryczy
doświadczeń, od niepokojów o przyszłość, niewoli zła; daje smak wolności, który
obejmuje całą ludzką rzeczywistość psychiczną. Jest to oczywisty paradoks:
z jednej strony, rzeczywistość zabawy jest światem zamkniętym i utraconym,
z którego człowiek dorosły został wygnany; z drugiej strony, ten sam dorosły
człowiek odnajduje siebie w portrecie bawiącego się dziecka, czuje, że obraz ten
otwiera nadzieję powrotu do rajskich ogrodów wypełnionych tajemniczą obec-
nością Absolutu.

Można wysunąć tezę − być może ryzykowną, lecz potwierdzaną przez długi
ciąg przekazów kultury − że nie ma takiej formy działania człowieka, która by

66 Ibidem.
67 A. Czabanowska-Wróbel, Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej

Polski, op. cit., s. 78.
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nie miała swego źródła w obszarze dziecięcej zabawy. Z jednej strony mamy
„międzyrzeczywistą” sferę antycypacji ludzkich zachowań towarzyszących całe-
mu życiu (macierzyństwo-ojcostwo, organizacja domu i terenu familiarno-towa-
rzyskiego, podróże, polowania, praca, wojna), z drugiej − nakładającą się na nią
sferę topiki arkadyjskiej, wyrażoną językiem symbolu i metafory lub w ogóle nie
wyrażoną, lecz zawartą implicite w sposobie przedstawienia, perspektywie oglądu,
sposobie obrazowania, nastrojowości. Gdyby nie te nakładające się na siebie sfery,
egzystencjalna sytuacja obserwatora bawiącego się dziecka byłaby analogicz-
na z położeniem Tantala, który − jak twierdzi Józef Tischner − jest symbolem
niezaspokojonego pragnienia: „zgłodniały i spalony słońcem wyciąga rękę po
pokarm i po napój, które widzi przed sobą, ale pokarm i napój cofają się przed
nim; wolność Tantala jest wolnością rozdartą − nie wolno jest jej chcieć tego,
czego chce”68.

Zabawa dziecięca jest jednak samym centrum raju. We wspomnieniach Dąb-
rowskiej zabawom grupki rówieśników towarzyszyła zawsze pełnia słońca, śpiew
ptaków, szał zieleniejącej wiosny − jakby wiosna była już na zawsze, po kres
życia namiastką dzieciństwa. Łagodny wiatr „świszczał w uszach”, „szumiał
olbrzymi las, las, do którego nigdy dojechać nie było można, czy też może krew
szumiała w szalonych tętnicach...”69. Analogiczne sekwencje znajdziemy u Żerom-
skiego70. Dzieci bawią się zwykle same; ci, którzy nie są dziećmi, przeszkadzają,
nie rozumieją przyjętych reguł, nieświadomie, rzadziej celowo i z pełnym wyrafi-
nowaniem burzą kruche podstawy świata utkanego z materii wyobraźni (Miał iść
Jaworskiego z tomu Historie maniaków). Czyn człowieka wyrasta z żywionych
przez niego przeświadczeń tyczących się istoty świata i ludzkiego działania; stąd
całkowita obcość wywołana przestrzenią wieku.

Zamknięcie świata zabawy przed dorosłymi ma, oczywiście, szersze znaczenie
− zabawa dziecięca jest bowiem czynnością specyficzną, ograniczoną wiekowo
i przestrzennie, odgrodzoną na różne sposoby od innych form istnienia czło-
wieka. Jeśli rodzice pojawiają się jako uczestnicy zabaw, ma to miejsce zasad-
niczo wyłącznie w domu i jest dowodem szczególnych z nimi więzi. Charakte-
rystyczny pod tym względem jest wiersz Różewicza − przedstawieni w utworze
ojciec i babka żyją we własnym świecie, jedynie matka stanowi łącznik między
rzeczywistością ludzi dorosłych z jednej i dziecięcym kręgiem wyobraźni i zabawy
z drugiej strony:

68 J. Tischner, Spór o istnienie człowieka [w:] tegoż, O człowieku. Wybór pism filozoficznych,
op. cit., s. 451.

69 M. Dąbrowska, Uśmiech dzieciństwa. Wspomnienia, Warszawa 1934, s. 17.
70 S. Żeromski, O Adamie Żeromskim wspomnienie. Pisma różne, t. I Wspomnienia, Warszawa

1963.
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babcia w czepku
złowiona
w siatkę zmarszczek

ojciec z czołem ukrytym
w chmurze dymu

chłopcy rżą
rozpuszczają grzywy na wiatr
biją kopytem
w niecierpliwą ziemię

matka chwyciła
wspaniałego rumaka
w białych szelkach
i całuje kwaśną mordkę
pełną szczawiu

T. Różewicz, Zabawa w konie71

Nawiązania do konwencji prozy wspomnieniowej są bardzo wyraźne, dla przy-
kładu ustęp z Kadena:

Józek biegnie tak, jak konik. Głowę przekręcił w bok, szyję natężył. Tak samo wstrząsa
głową, jak konik − to niby ma grzywę ogromną. A nogami głośno tupie. Musi tupać.
Tak samo, jak konie muszą tupać. Leci i jedzie strasznie prędko. [...] Mama kucnęła
na drodze i śmieje się. Już zderzył się z nią. Jest gorąco i dobrze. Wlepił się, wtargnął
w to objęcie. Na plecach czuje dwa ciepłe, duże ciężary, które go przyciskają. To ra-
miona mamy. Mama całuje72.

Uderzająca zbieżność sposobu ujmowania rzeczywistości i obrazowania do-
znań: matka ma otwarte ramiona, chwyta bawiące się dziecko, całuje je. W odpo-
wiednich, analogicznych miejscach powtarza się zmiana czasu: z praesens na
perfectum (u Różewicza matka „chwyciła”, u Kadena „kucnęła”) i z powrotem
na praesens (w obu wypadkach matka „całuje”). Być może, wiersz Różewicza
jest repliką Kadena, którego przecież Różewicz mógł czytać. Wydaje się jednak,
że sprawa jest ważniejsza niż (przypadkowa?) zbieżność literackich ujęć: chodzi
mianowicie o tożsamość wizji zabawy i wynikającej z niej obecności matki − jedy-
nej, która bez rysu ambiwalencji i umowności potrafi wniknąć w rzeczywistość
dziecięcego świata, bez manipulowania uczestnikami zabawy i bez naruszania
reguł własnej, dorosłej racjonalności.

71 T. Różewicz, Matka odchodzi, Wrocław 2000, s. 48.
72 J. Kaden, Niezguła, Lwów 1911, s. 2.
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Obok ogrodu szczególnie eksploatowanym miejscem zabaw bywają podwór-
ka, ulice i place miejskie. Powracają one w prozie 2. połowy XIX i w XX wieku
wielokrotnie tak w literaturze polskiej, jak i obcej. Bardzo silnie je eksponuje
jako przestrzeń dzieciństwa Żeromski w Syzyfowych pracach, jego śladem idą
rzesze mniejszej i większej rangi pisarzy. Są to więc tereny beztroskich, rados-
nych i emocjonujących starć grup i grupek szkolnych, osiedlowych czy dzielni-
cowych, z czasem także miejsca zabaw niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu
(Dzieci ulicy, Dziecko salonu Korczaka). Przestrzenie miejskie charakteryzuje
obecność miejsc tajemnych, które z oczywistych względów przyciągają uwagę
bawiących się (parki i ogrody, szczególnego rodzaju budowle, np. stare, opuszczo-
ne domostwa lub fabryki, rozbudzające wyobraźnię ruiny). O romantyzmie dzie-
cięcych zabaw w ruinach starego zamczyska pisał we wspomnieniach Kraszewski,
analogiczny motyw powraca u Żeromskiego:

Miejscem bardzo drogim dla Borowicza i jego kolegów [...] był tak zwany Stary Bro-
war, obszerna posesja leżąca u wejścia na przedmieście wygwizdowskie. [...] Wysoki,
jakby więzienny mur, z posępnymi bramami wychodzącymi na trzy strony świata,
biegł [...] wzdłuż ulic sąsiednich. [...] Na wprost bramy głównej wysuwał się z głębi
dziedzińca gmach fundamentalny, a raczej ściana jego, bardzo wysoka i naga. [...]
W zamian za te trudy dostępu otwierał się przed gościem z okna izby daleki widok
na jedno z przedmieść Klerykowa, na pola, łąki, wzgórza i sine lasy. Tuż przy domu
widziało się stamtąd rozległy ogród [...] W kącie sadu, gdzie drewniany parkan stykał
się z murem, pewna deska przybita do górnego przęsła, jak wszystkie, bretnalem,
u dołu przegniła daleko poza gwóźdź spajający ją z belką dolną i chadzała swobodnie
na górnym punkcie oparcia, dając się łatwo uchylić w prawo i w lewo73.

Rzeka, mur, tajemne wejście przez płot, rozległy widok na ogród − wszystko
to powoduje, że ruiny Starego Browaru stają się ulubionym miejscem spotkań,
ukrytym, rozbudzającym wyobraźnię. Obraz zabaw w ruinach, opuszczonych
domostwach, magazynach powraca w kierowanych do młodzieży powieściach
historycznych (Przyborowski) i przygodowych (Nienacki, Bahdaj), w prozie
Stanisława Lema (Wysoki zamek) i Pawła Huelle (Weiser Dawidek).

Motyw wędrówki po ruinach starego zamczyska ma szereg wariantów − nale-
ży do nich błąkanie się po bezdrożach piwnic, lochów, tajemnych podziemnych
przejść. Kryjówki umiejscowione w koronach drzew74 oferowały podobne walory:
z jednej strony niedostępność dla dorosłych (na drzewa wdrapują się wyłącznie

73 S. Żeromski, Syzyfowe prace, Warszawa 1979, s. 217-219.
74 Jedną z najbardziej znanych w świecie wykorzystujących ten motyw jest powieść Johanna

Wyssa Familjen Robinson.
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dzieci75), z drugiej − rozległy widok, a z nim namiastkę poczucia bezbrzeżnej,
upajającej wolności:

Mieszkaliśmy z dala od kolei, pod małym, brudnym miasteczkiem, dokąd poczta przy-
chodziła tylko raz na tydzień, we czwartki. Dla nas, dzieci, dzień ten był cudownym
dniem swobody. Można było bezkarnie włazić na dachy, wieszać się po drzewach,
wdrapywać na starą lipę do bocianiego gniazda, skąd był najlepszy widok na drogę,
aż hen, ku sinym lasom... że aż oczy zachodziły łzami od tego patrzenia76.

U Stanisława Brzozowskiego znajdziemy charakterystyczne zdanie: „Nikt nie
mógł domyślić się, czego on [chłopiec] szukał po starej wieży, na którą trzeba
było wdrapywać się z kocią zręcznością, bo brakowało w niej całych kondyg-
nacji schodów”77. Brzozowski bardzo wyraźnie akcentuje to, co w innych, nawet
dużo późniejszych ujęciach było jedynie sugerowane: ruiny oddzielają świat
dziecięcy od dorosłego nie tylko fizycznie, są znakiem psychicznej przepaści,
całkowitej rozdzielności obu tych sfer. Analogiczną funkcję mają potajemne
dziecięce wyprawy do cudzego sadu.

w cieniu gotyckiej katedry bawiliśmy się w Indian i kowbojów
przełaziliśmy przez płoty wdrapywaliśmy się na drzewa
na jabłka do sąsiadów (nazywało się to na pachtę
na szaber
albo na załamankę)
z wysokości drzewa świadomości
z wysokości drzewa wiadomości dobrego i złego
śledziłem jak zbliża się mój czas
a potem zdyszany bieg przez ogień pocisków w sadzie
markowaliśmy nie istniejącą wojnę

K. Karasek, Kwidzyn 1947-195378

75 W opozycji do tego przeświadczenia dotyczącego wyłączności dziecięcego prawa do wcho-
dzenia na drzewa zbudowana jest mało znana anegdota o Astrid Lindgren. Otóż pisarka pomimo
zaawansowanego wieku (80 lat) samodzielnie wdrapywała się na drzewa, a zdumionym obser-
watorom tłumaczyła, że „nie ma przepisu prawnego, który zabraniałby starym kobietom chodze-
nia po drzewach”. Jest to, oczywiście, prowokacja wobec przypisywania pisarzowi społecznych ról
i odrywania go od dzieciństwa, które Lindgren uważała za podstawę wszelkich działań twórczych
(M. Strömstedt, Astrid Lindgren. Opowieść o życiu i twórczości, przeł. A. Węgleńska, Warszawa
2000).

76 W.S. Reymont, Wspomnienia z lat dziecinnych. Wyd. cyt.: W.S. Reymont, Pisma t. XII.
Nowele t. III, Warszawa [brw.], s. 187.

77 S. Brzozowski, Sam wśród ludzi, oprac. M. Wyka, BN I 228, Wrocław 1979, s. 23; podkreś-
lenie moje − GL.

78 K. Karasek, Musi umrzeć, co ma ożyć w pieśni, op. cit., s. 37.



155

1. Homo ludens

Ważnym miejscem zabaw pozostaje szkoła; to dzięki nim jej niekiedy ponury
obraz jest opromieniony i nacechowany nostalgią. Zabawa nasyca szkołę bez-
troską, radością i uśmiechem, neutralizuje dziecięce cierpienia i upokorzenia,
a w tekstach powstałych w dobie zaborów oddala też świadomość jej wynara-
dawiającego charakteru. Szkoła jako przestrzeń fizyczna, duchowa i temporalna
staje się przestrzenią radości.

Najczęściej przywoływaną dziewiętnastowieczną zabawą szkolną jest „ser”
(nazywany też zdrobniale „serkiem”), o którym wspominają m.in. Dygasiński
(Et haec olim, W Kielcach), Prus (Grzechy dzieciństwa) i Sowiński (Wspomnienia
szkolne), a także Żeromski (Syzyfowe prace). Zabawa ta polegała na „gnieceniu
zapalczywym” siedzącego w ławce chłopca79, stąd też wymagała „współudziału
co najmniej trzech osób”80. Musiała być bardzo rozpowszechniona w owym czasie,
skoro nikt poza Dygasińskim nie podaje jej zasad − można przyjąć, że były ogól-
nie znane, stąd też w narracji pojawia się jedynie sygnał uruchamiający doświad-
czenie hipotetycznego odbiorcy. Z innych szkolnych zabaw pisarze postyczniowi
wymieniają m.in. „orła i reszkę” (gra monetami) oraz „chlusta”81 (gra w karty,
której uczniowie oddawali się w czasie pauz między lekcjami, rzadziej po szkole),
a także działania klasowe: tak legalne, głównie o charakterze sportowym, jak i nie-
legalne, w których dopatrywano się przekroczenia dyscypliny szkolnej („wagusy”,
zakłócanie wykładu nauczyciela).

Należałem do pierwszorzędnych − graczy w palanta, bywałem m a t k ą w bitwach,
organizowałem pozaklasowe wycieczki, zwane w a g u s a m i, dyrygowałem w klasie
ogólnym tupaniem lub buczeniem, cośmy sobie dla wytchnienia urządzali niekiedy
w sześćdziesięciu.

B. Prus, Grzechy dzieciństwa82

Jeśli objąć jednym spojrzeniem pozytywistyczny obraz gier dziecięcych, zasta-
nawia ich zarówno merytoryczne, jak i rodzajowe ubóstwo, niekiedy wręcz wstrze-
mięźliwość, której przykład szczególny daje tom wspomnieniowy Tomasza
Teodora Jeża Od kolebki przez życie, gdzie znalazło się miejsce na anegdoty, lecz
o zabawach autor milczy. Tymczasem dziewiętnastowieczne zbiorki gier pozwa-
lają domyślić się, że wachlarz zabaw był bardzo urozmaicony, rozpowszech-
nione były m.in. zabawy „w murzyna”, „w kota”, „czarnego luda”, „kominiarza”83.

79 A. Dygasiński, W Kielcach. Opowiadania i uwagi o czasach szkolnych, Warszawa brw.
[1939?], s. 9.

80 B. Prus, Grzechy dzieciństwa. Wyd. cyt.: B. Prus, Opowiadania i nowele, op. cit., s. 333.
81 A. Dygasiński, Pisma wybrane, red. B. Horodyski, t. XX: Nowele i opowiadania t. VI, War-

szawa 1952, s. 174.
82 B. Prus, Grzechy dzieciństwa, op. cit., s. 333-334.
83 J. Cieślikowski, Wielka zabawa, op. cit., s. 9-65.
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Znane były również gry „w obrazki” (Syzyfowe prace), a w początku XX wieku
rozpowszechnia się strzelanie z procy w czasie przerw lekcyjnych.

Stosunkowo szczegółowe opisy zabaw szkolnych przynoszą tomy późniejsze:
Hertza (Ze wspomnień Samowara) i Makuszyńskiego (Szczenięce lata), jednak
zasadniczo wiek XX utrzyma tendencję do wprowadzania gier na zasadzie sygnału
związanego z nazwą − na jego podstawie hipotetyczny odbiorca przywołuje w pa-
mięci zespół reguł84. Jest to wyrazisty język porozumienia wewnątrzpokole-
niowego, z perspektywy czasu − zupełnie niedostępny i niezrozumiały. Zabawa
pojawia się jako znak rozpoznawczy, sygnał doskonale znanej rzeczywistości,
jak język ezopowy, jak język aluzji. Uznaje się, że każdy musiał przejść przez
doświadczenie zabawy szkolnej czy podwórkowej. Zresztą trudno byłoby zna-
leźć powieść o szkole, gdzie nie byłoby wzmianki o czasie przerw, dokazywa-
niach, figlach płatanych nauczycielom, turniejach i rywalizacjach klas czy szkół.
Wokół tego motywu rozwinęła się w XX wieku ogromna fala powieści szkol-
nych kierowanych do nastolatków (Niziurski, Ożogowska, Siesicka, Musierowicz),
a także powieści z szerszym adresem czytelniczym (Paźniewski, Libera).

Sfera zabawy odsyła − jak dowiedziono wyżej − do rzeczywistości arkadyjskiej.
Rzadko zdarza się, że zabawy dziecięce nasycone są okrucieństwem i agresją, choć
przykłady dają już zarówno Orzeszkowa (Julianka), jak i Dygasiński (Margiela
i Margielka), a w literaturze wieku XX Huelle (Weiser Dawidek), Głowiński
(Czarne sezony), Grass (Blaszany bębenek, Kot i mysz), Hauger (Iselin i wilkołak),
Cormier (Czekoladowa wojna), Vasconcelos (Chodź, obudzimy słońce). Tenden-
cje do desakralizacji nasilają się w drugiej połowie XX stulecia, ujęcia te należą
jednak do sfery zbudowanej na napięciach między tym, co utrwalone w topice,
i tym, co burzycielskie, opozycyjne, co neguje dziecięcość w jej sferze czystej
i nieskalanej, co podmywa wiarę w leżącą u źródeł człowieka wrodzoną dobroć.
Terenem dziecięcych zabaw pozostaną wiejskie podwórka, pola i łąki, wnętrza
domów i mieszkań, gdzie panuje atmosfera sytości, bezpieczeństwa i gdzie zaba-
wa dokonuje się pod czujnym okiem dyskretnych opiekunów − matki, babki,
piastunki, służącej, niekiedy starszego rodzeństwa, ojca lub dziadka (Okruchy
weselnego tortu Żukrowskiego, Motyl Szczepańskiego).

Świat zabawy jest dla dziecka światem totalnym, podobnie jak w świadomości
człowieka religijnego cała rzeczywistość odsłania tajemnicę boskości i jest nakie-
rowanym ku sacrum doświadczeniem transcendencji. Kosmos zabawy jest bezkres-
ny, obejmuje wszelkie dostępne dziecku przestrzenie rzeczywiste i nierzeczywiste,

84 Oczywiście, zdarzają się wyjątki, np. w Uśmiechu Zegadłowicz podaje szczegółowe zasady
gry w „plika” (E. Zegadłowicz, Uśmiech. Kronika z zamierzchłej przeszłości, Kraków 1956, s. 27),
opisuje także zabawy powszechnie znane i rozpowszechnione do dziś, np. w „chowane”, znane
współcześnie pod nazwą „ciepło-zimno”.
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wszelkie obszary jego aktywności. Dlatego zabawy ulegają łatwej metaforyzacji,
stają się znakiem odsyłającym do szerszej rzeczywistości − człowieczej doli,
przemijania, materii bytu, czasu wojny i pokoju, radości i smutku, życia i śmier-
ci. Bo wszystko było w zabawie, wszelkie ludzkie emocje, zwycięstwa, klęski,
radości, porażki, wszystko co człowiecze. Zabawa urasta do rangi mitu lub rytua-
łu, który aktualizuje się w różnych momentach życia, niosąc treści stosowne do
chwili. Czy można sobie wyobrazić, by było inaczej? Natrafiamy tu na paradoks:
to, co minęło, co porzuca wiek dojrzały, czym gardzi i wobec czego czuje się
istotowo obcy, jakby zapomniał, że u źródeł swojego czasu sam trwał w przestrze-
ni ludens (przywołajmy raz jeszcze Brzozowskiego: „Nikt nie mógł domyślić się,
czego on [chłopiec] szukał po starej wieży...”), jest odnalezioną prawdą. Czas
staje się jednowymiarowy, zabawa, choć pozornie odległa, aktualizuje się, trwa,
towarzyszy człowiekowi w jego bytowaniu. Jeśli w tym spostrzeżeniu kryje się
jakaś prawda o człowieku, prawda o nas samych, okazuje się, że nasze myślenie
jest ufundowane przez zabawę, jest z samej swej istoty − zabawowe (choć nie
ludyczne), podobnie jak w społecznościach pierwotnych, które zabawę pojmują
jako „obustronną i uzależnioną od reguł próbę losu”85. Różnie wypada ta „próba”
w różnych momentach życia, różne są przestrzenie konfrontacji:

W świetle dnia
był wesoły jak ptak
między jasnymi mieczami słońca
które nabiegły krwią

Żółty latawiec błyskał
w przewalającym się dymie
jak oko smoka

Chłopiec wierzył że jest ptakiem
leciał przez zielone łąki
i krzyczał

W nocy ściga mnie
jego szybki oddech

Stół na którym opieram głowę
jest jak pień
ściętego drzewa

T. Różewicz, Wspomnienie dzieciństwa86

85 J. Huizinga, Homo ludens, op. cit., s. 66.
86 T. Różewicz, Niepokój, op. cit., s. 61.
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Chłopiec, ptak i latawiec tworzą matrycę człowieczeństwa, z którą dojrzały
poeta musi się zmierzyć, by oświetlić własną tożsamość, zbudować sens egzys-
tencji, określić się wobec swojego czasu, doświadczeń, cierpień, przewartościo-
wań. Zabawa była „próbą losu”. I każdy dalszy moment życia jest aktualiza-
cją tej próby. Niczym w commedii dell’arte odgrywamy wciąż te same role,
które odgrywaliśmy w dzieciństwie. Te same refleksje legły u podstaw myślenia
Wojtkiewicza. Przypomnijmy kilka tytułów: Obłęd [Cyrk wariatów]: zastygłe
w bezczasie życie od dzieciństwa do śmierci trwa w przestrzeni zabawek; Mario-
netki [z cyklu Cyrk]: wszyscy odtwarzamy te same zabawowe role − od dzie-
ciństwa po kres, niczym w prześmiewczej wersji danse macabre, gdzie uczestni-
kami są nie przedstawiciele stanów, lecz fazy ludzkiego życia; Orka ze smutnym
błaznem, „którego egzystencja staje się tragikomicznym pozorem życia w blasku
reflektorów jarmarcznego teatru czy cyrku, który bawi otoczenie śmiejąc się
do łez, choćby jego serce przepełniała rozpacz i tęsknota”87. Czysty żart kul-
tury ludycznej przekształca się w gorzką metaforę. Tyle, że metaforyczne czy
zgoła symboliczne ujęcia zabawy nie są inspirowane − jak portrety dziecięce
− malarstwem, lecz wyrastają ze wspólnego podłoża kulturowego.

Zabawa straciła niemal wszystko ze swej dziecięcości. Pozostały jeszcze ujęcia
kontrapunktowe, które boleśnie przywołują smak niegdysiejszego raju beztroski
i sytości, bezgranicznego szczęścia, którego dusze tych, co zatracili dziecięcość
widzenia, nigdy więcej nie zaznają. „Duch ludzki − pisze Huizinga − potrafi wy-
zwolić się z zaczarowanego kręgu zabawy jedynie wtedy, gdy wzniesie spojrzenie
ku sprawom najwyższym”88. Tu jednak natrafiamy na kolejny paradoks. Sprawy
najwyższe bowiem odsłaniają inną jeszcze formę zabawy: życia w bezwzględ-
nej prawdzie raz ustalonych reguł, bez trudu i ryzyka dokonywania wyborów
moralnych, bez pytania o sens i treści ukryte za zasłoną bytu. Na wyżynach ludz-
kiego ducha zabawa stała się życiem samym − bezkresnym, czystym i wolnym
życiem dziecka.

87 E. Charazińska, M. Gołąb, E. Micke-Broniarek, Malarstwo [w:] Witold Wojtkiewicz 1879-1909.
Ceremonie, red. E. Charazińska, E. Micke-Broniarek, Warszawa 2004, s. 38.

88 J. Huizinga, Homo ludens, op. cit., s. 299.
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Ikona domu zawsze − bezpośrednio lub pośrednio − odnosi się do matki,
dopiero za jej pośrednictwem do innych osób, najpierw więc bliskiego kręgu
współmieszkańców, następnie do kręgów dalszych, które w różny sposób kształ-
tują „domowego człowieka”; w najszerszym tego słowa rozumieniu duchowa
przestrzeń domu mieści w sobie osoby nawet nie mieszkające pod wspólnym
dachem, lecz kształtujące człowieka w ramach tego samego co domownicy sys-
temu wartości, kręgu obyczajów i wiary. Dom to zarówno przestrzeń zabaw, jak
i obowiązków, obszar kształtowania postaw moralnych i kultury, sfery wrażli-
wości i emocji.

Dziecko jest od pierwszych chwil życia „człowiekiem domowym” nie dlatego,
że w domu mieszka, ale dlatego, że dom je kształtuje. Przez całe dalsze życie,
do śmierci nosić będzie − niczym ślimak swoją rozrastającą się z biegiem czasu
skorupę − nie fizyczny, lecz właśnie psychiczny i duchowy dom, pracowicie lub
niedbale wznoszony przez wszystkich, którzy w jego kręgu się znaleźli.

Małgorzata Czermińska zwraca uwagę na trzy zróżnicowane socjologicznie
obszary wypełniające przestrzeń dzieciństwa: „w przypadku rodziny szlacheckiej
[...] to dwór wiejski i jego otoczenie, zarysowane zwykle dość szeroko (Wań-
kowicz, Iwaszkiewicz, Grabski, Żakiewicz, Stojowski), dla rodziny chłopskiej
− chata i jej okolica (Czernik), dla inteligencko-mieszczańskiej − mieszkanie
w kamienicy i najbliższa przestrzeń miejska z ulicami i parkiem (Lem, Żylińska,
Parandowski, Brandys, Kuncewiczowa)”1. Centrum tej przestrzeni zawsze stano-
wi dom2, który tworzy modus existentiae dzieciństwa. Jego istota jako „przed-
miotu intencjonalnego” (określenie Ingardena3) przynależy bardziej do świata idei
niż rzeczywistości, tworzy „obiektywność międzypodmiotową” (znowu Ingarden),
wbudowuje się w sam rdzeń archetypicznych wyobrażeń i przedstawień wieku
dziecięcego, ulokowanych w przestrzeni obejmującej − jak dowodzi Czermińska
− cztery koncentrycznie kręgi: wnętrze domu, ogród (sad, park, obejście),
okolicę dalszą, wreszcie „olbrzymią, nieskończoną resztę, wielki nieznany świat,

1 M. Czermińska, Dom w autobiografii i powieści o dzieciństwie [w:] tejże, Autobiograficzny
trójkąt, op. cit., s. 297.

2 W przypadku dziecka miejskiego jest to, oczywiście, mieszkanie, ale cechują je wszelkie atry-
buty domu; najbliższa okolica to podwórko i uliczki, odpowiedniki ogrodu, parku, drogi do wsi lub
sąsiednich dworów. Tak jest m.in. u Lema (Wysoki zamek) i Papuzińskiej (Darowane kreski).

3 J. Łoziński, Intencjonalność i przedmiot intencjonalny w filozofii R. Ingardena. „Studia Filo-
zoficzne” 1974, nr 9.
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otaczający krainę dzieciństwa”4. Dom stanowi samo jądro tej rzeczywistości; jego
upadek nabiera cech symbolicznych (Skarby, Pożegnanie domu Zofii Żurakow-
skiej Żołnierze i żołnierzyki Anny Kamieńskiej).

Dom funduje się na przestrzeni natury fizycznej, nad nią nadbudowują się sensy
głębsze: przestrzeń emocjonalna, duchowa, tożsamościowa. Na swój sposób dom
jest więc przestrzenią najpełniej ludzką:

Mój Borów to nie tylko dawny dwór „modrzewiowy”, dom pod gontowym dachem,
ale i jego domownicy, nie tylko ci „na pokojach”, także ci w kredensie, w kuchni,
w oficynie i przybudówkach mieszkający. [...] To wszystko odgrodzone parkanem i ka-
miennym murem od wielkiego podwórza, na które dzieciom nie wolno było chodzić,
więc jego opis tymczasem pomijam ograniczając pojęcie domu do zrośniętego z dwo-
rem kompleksu zabudowań tak obszernego, że obiec go dookoła jednym tchem dziecko
by nie zdołało, a zwiedzanie spacerem dostarczało tylu spostrzeżeń i przygód, że wypeł-
niało czas od pierwszego śniadania do dzwonu na obiad.

W.J. Grabski, Blizny dzieciństwa5

Wszystkie elementy składowe domu konstytuują w przytoczonym opisie makro-
sferę bezpieczeństwa, fizycznej i duchowej pełni, którą wraz z przestrzenią
współtworzą osoby serdecznie bliskie − opiekuńcze duchy dzieciństwa: rodzice,
niańki, piastunki, babki, ciotki, domowa służba (m.in. kucharka, woźnica, fornal).
Dom wypełniają nie tylko ludzie, także zapachy, dobywające się z ogrodu i na-
pełniające przestrzeń pokojów aurą wiosny lub dojrzałego lata, „przypisane” stry-
chowi lub piwnicy i przez całe życie przywodzące wspomnienia (od Szczenię-
cych lat Wańkowicza do Domu, snu i gier dziecięcych Kornhausera; od prozy
Prousta do opowiadań Danilo Kiša), nade wszystko jednak zapachy kuchni. Kuchnia
bowiem, a obok niej spiżarnia, jest miejscem magicznym, przyciągającym uwagę
dziecka; misterium jedzenia to motyw stale obecny w literaturze dla dzieci i mło-
dzieży, od wierszy Stanisława Jachowicza czy Heinricha Hoffmanna po prozę
Małgorzaty Musierowicz6. Symbolicznym centrum domu pozostaje stół − łączy on
magię kuchni z realizmem pokojów, pokolenia młodsze ze starszymi, przestrzeń
fizyczną i psychiczną. Przy stole milkną waśnie lub przeciwnie − przy nim się
rozpoczynają.

Stół ten uważał siebie za symbol wieczności; − trwał − a wszystko inne otaczało go
sferyczną konstelacją; − był egocentrykiem nie tyle z przekonań, ile z przypadku:
nieoględne moce wysunęły go na eksponowaną placówkę (środek świetlicy!); −

4 M. Czermińska, Dom w autobiografii i powieści o dzieciństwie, op. cit., s. 300.
5 W.J. Grabski, Blizny dzieciństwa, Warszawa 1971, s. 11, 25.
6 E. Ihnatowicz, Dziecięce sacrum: spiżarnia − rajskie jabłko [w:] Dzieciństwo i sacrum, op. cit.,

t. I, Warszawa 1998.
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niezasłużenie, zbiegiem okoliczności wypchnięty na stanowisko centralne odgrywał
rolę władcy; − był dumny i milczał − tym zapewniał sobie poszanowanie i posłuch;
− zezwalał łaskawie na domyślanie się w nim głębi.

E. Zegadłowicz, Uśmiech7

Dom nie istnieje samoistnie − jako opuszczony czy porzucony budynek traci
swoje funkcje. Jest, mówiąc językiem cytowanego już Ingardena, „bytem nie-
samoistnym”8, jego istota lokuje się poza nim samym, jego przestrzeń zyskuje
sensy poprzez jakości wobec niego zewnętrzne. To właśnie one nadają domowi
jego charakter, wypełniają go treścią istotną. Proces czynienia „domu z domu”
znakomicie oddaje znany dwuwiersz Leśmiana:

Tyś pociosał stodołę w cztery dni bez mała,
Ale kto ją stodolił, by − czym jest − wiedziała?9

„Stodolenie stodoły” to nadawanie jej istotnej, swoistej treści. Czym innym jest
obrabianie drewnianych kloców i wznoszenie budowli, czym innym jej „stodole-
nie”, napełnianie sensem i specyficznymi właściwościami. Analogicznie z domem:
budynek to jeszcze nie dom, choćby otoczony ogrodem, pełen mebli i sprzętów,
choćby nasycały go kuchenne zapachy, a ciszę wypełniały dźwięki przyrody.
Istotę domu tworzą ludzie, jak „stodoliła stodołę” Leśmianowska „Majka sto-
dolna”. Ludzie domowi, bliżsi i dalsi, stosownie do roli, jaką pełnią w świecie
dziecka, przekształcają szkielet przestrzenny w makrosferę znaczeń.

Z tego, co zostało powiedziane, wynika, że dom może istnieć poza dosłow-
nie rozumianym obszarem przestrzennym, czyli jedynie na poziomie sensów.
Może nim być każde miejsce udomowione, a więc sierociniec, stancja, ale także
prowizoryczne, krótkotrwałe schronienie tułacza (lichy szałas sklecony w czasie
tułaczej drogi, ukryte w gęstwinie przytulisko); nie może to być budynek pozba-
wiony ciepła, miłości i bezpieczeństwa, pozbawiony „ducha”. Dom bowiem to
przede wszystkim drugi człowiek; bezdomny mały chłopiec z powieści Kamień-
skiej, skazany na wojenną włóczęgę, znajduje psychiczny dom dopiero wtedy,
gdy podejmuje opiekę nad młodszą od siebie dziewczynką.

Byle słyszeć przy sobie oddech drugiego śpiącego człowieka, a dom może być wszę-
dzie, nawet pod niebem, nawet z sufitem z jesionowych chmur.

A. Kamieńska, Żołnierze i żołnierzyki10

7 E. Zegadłowicz, Uśmiech, op. cit., s. 299.
8 R. Ingarden, Spór o istnienie świata, op. cit., Warszawa 1960, t. I, s. 93-94.
9 B. Leśmian, Stodoła. Wyd. cyt.: B. Leśmian, Poezje wybrane, op. cit., s. 53.

10 A. Kamieńska, Żołnierze i żołnierzyki, Warszawa 1978, s. 85.
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Pierwszoplanową w tym domowym „stodoleniu stodoły” rolę odgrywają oczy-
wiście rodzice. Ich społeczne role zmieniają się na przestrzeni czasu. Połowa
wieku XIX utrwala ujęcia tradycyjne, które znajdują wielorakie świadectwa
w literaturze dokumentu osobistego11. Niekiedy są to relacje rozbudowane, innym
razem lapidarne zdania celnie oddające podział ról społecznych w rodzinie: „Ojciec,
dorabiający się grosza na żyznej podolskiej glebie, był trochę... trochę despotą;
matka była... matką”12 − notuje we wspomnieniach Sowiński. Ojciec jako „trochę
despota” reprezentuje siłę moralną i prawo; miłość, bezgraniczne dobro i opiekuń-
czość uosabia matka, dlatego właśnie ona jest ikoną domu. „Wolność i równość,
szczęście i bezwarunkowa afirmacja życia są głównymi zasadami kultury zognis-
kowanej wokół postaci matki” − pisze Erich Fromm13.

Nie tylko w myśli dziewiętnastowiecznej model ten zyskiwał pełną akceptację14,
także „wiek świateł” bardzo wysoko cenił mądrą i oddaną miłość macierzyńską,
uznając obojętność matki wobec dziecka za jedną z najwyższych antywartości
moralnych15. Znaczenie sentymentalizmu dla odsłonięcia fundamentów miłości
macierzyńskiej jest trudne do przecenienia. Dowodzi tego w szczególności analiza
ewolucji sposobu ujmowania tej tematyki w ikonografii. Do okresu baroku przed-
stawiano dziecko i matkę w sposób wydobywający ich społeczną, rodową czy
socjalną reprezentatywność (Nicolasa Maesa Portret rodziny Sykes z Westelli,
Jana Weenixa Portret matki z dziećmi na tarasie, Józefa Peszki Portret rodziny
Borchów); Joan van Noort w Portrecie rodziny artysty eksponuje niewątpliwie
uczucia kobiety, ale ich obiektem nie jest dziecko lecz jego ojciec − gestem,
wskazującym na dziecko karmione przez mamkę (!) oraz pełnym oddania wzro-
kiem, utkwionym w mężu, matka wyraża raczej rodzicielską dumę z potomka niż
miłość. Zresztą, jeśli w ogóle można tu mówić o uczuciu miłości kobiety, jest
ono skoncentrowane na mężu, a nie dziecku, dziecko bowiem stanowi dopełnie-
nie rodziny, owoc i zwieńczenie miłości.

Na zmianę sposobu przedstawiania obustronnych relacji między dzieckiem
i matką wpływają dopiero tendencje sentymentalne, a następnie malarstwo bieder-
meierowskie. Kilka charakterystycznych przykładów: Anny Rosiny Lisiewskiej

11 Termin Romana Zimanda (R. Zimand, Diarysta Stefan Ż., Wrocław 1990).
12 L. Sowiński, Nauczyciel domowy. Ze wspomnień dziecinnych [w:] tegoż, Wspomnienia szkolne

i uniwersyteckie, op. cit., s. 17.
13 E. Fromm, Miłość, płeć i matriarchat, Poznań 1977, s. 18.
14 Por. A. Kubale, Dziecko romantyczne, op. cit.
15 E. Badinter, Obojętność macierzyńska [w:] tejże, Historia miłości macierzyńskiej, op. cit.

Na temat wartości i antywartości w literaturze, w szczególności w tekstach kierowanych do młodych
odbiorców, por. m.in. B. Żurakowski, Literatura − wartość − dziecko, op. cit.; Wartości w świecie
dziecka i sztuki dla dziecka, red. M. Tyszkowa i B. Żurakowski, Warszawa-Poznań 1984; Wartości
literatury dla dzieci i młodzieży, red. J. Papuzińska i B. Żurakowski, Warszawa-Poznań 1985.
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Portret Christiny Luisy Pauli de domo Platzmann z dzieckiem, Johanna Fried-
richa Augusta Tischbeina Portret księżnej heskiej Luizy von Sachsen-Weimar
z dzieckiem, Józefa Pitschmanna Portret Marii z Rastawieckich Daszkiewiczowej
z córką, Franza Xaviera Winterhaltera Portret Elizy Krasińskiej z dziećmi, Arturo
Ricci Matka i śpiące dziecko. W podobnym nastroju utrzymany jest późniejszy
już, znany obraz Leona Wyczółkowskiego Portret Stefana Żeromskiego z synem,
gdzie mamy do czynienia ze wspólnotą już nie tylko obustronnej miłości, ale także
przeżyć, zainteresowań i emocji (tatrzańskie tło); zestawienie jednak tego obra-
zu, a także innych podejmujących tematykę miłości ojcowskiej (np. Pożegnanie
Jana III Sobieskiego z rodziną przed wyprawą wiedeńską) z obrazami „macie-
rzyńskimi” pozwala dostrzec fundamentalne różnice w sposobach ujęcia zagad-
nienia. Miłość macierzyńska jest przede wszystkim porywem serca i „dialogiem
dusz”, miłością pozwalającą na izolację od całego zewnętrznego świata, jakby
zamkniętą w wyciągniętych ramionach (matki i dziecka). Inaczej z miłością
ojcowską: ta jest otwarta na wyzwania świata, jest wychylona ku rzeczywistości
zewnętrznej, chroni przed niebezpieczeństwami (Szczęście rodzinne Eugene’a
Klimscha16), ale jednocześnie pozostaje otwarta na inspiracje płynące z poza-
domowej przestrzeni zarówno ku dorosłemu, jak i ku dziecku (przywołany już
obraz Wyczółkowskiego).

Podsumowaniem tych przewartościowań ikonograficznych jest płótno Van
Gogha Les premiers pas (Pierwsze kroki). W wiejskim przydomowym ogródku
warzywnym pochylona nad dzieckiem matka podtrzymuje je i delikatnie pro-
wadzi w stronę ojca. Ten właśnie porzucił narzędzia, przykląkł na jedno kolano
i z rozpostartymi ramionami zastygł w geście oczekiwania na dziecko, które wy-
ciąga drobne rączki, by swoje pierwsze kroki skierować ku ojcu. Obraz utrzy-
many jest w kolorystyce bieli, zieleni i żółci; na tym tle wyróżnia się błękit
ubioru rodziców i ścian domostwa, również na sukience dziecka widoczny jest
błękitny cień. Dom, rodzice i dziecko tworzą integralną wspólnotę. Pełnia dojrza-
łej wiosny, ogród rozświetlony słońcem, obsypane kwiatami owocowe drzewo
i zieleń warzyw, wiejski dom, bielizna susząca się na pochylonym parkanie, nie-
domknięta furtka, za którą rozciąga się obejście − wszystko to buduje podstawy
szczęścia i bezpieczeństwa. Na tych podstawach wznosi się sam rdzeń dziecięcego
bytowania: wzajemna miłość rodziców. Między ich wyciągniętymi ramionami
chce biec malutkie dziecko. Tu kształtuje się jego teraźniejszość, przyszłość, całe
jego życie.

16 Skądinąd płótno to daje ważne świadectwo przewartościowań w obrębie rodziny: rodzina
bowiem, jak nigdy wcześniej, skupiona jest na dziecku, które niesie szczęście i radość, jest już nie
tylko obiektem dumy i dziedzicem, ale przede wszystkim źródłem prawdziwej, głębokiej radości,
owocem wspólnoty rodzicielskiej. Za miłość mu ofiarowaną dziecko odpłaca takim samym uczu-
ciem (gest wyciągniętych rąk).
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Nie bez znaczenia dla wymowy obrazu jest usytuowanie obojga rodziców.
Ojciec przykucnął od strony warzywnika, przy jego lewej ręce stoją taczki wypeł-
nione nawozem, przy prawej leży właśnie odłożony szpadel. Matka, umiesz-
czona symetrycznie z drugiej strony obrazu, stoi opodal domu i furtki. Sensy
alegoryczne tej sceny są silnie utrwalone w kulturze.

W znanym wierszu Leśmiana Urszuli Kochanowskiej na widok domu „straszno
od wesela”, którego oczywistym źródłem jest nie przestrzeń, nie „sprzęty i doni-
ce”, lecz postaci bliskich, których spodziewane nadejście napełnia przedwczesną
radością, od której „serce w piersi zamiera”.

Topos domu znajduje szczególny wyraz w wierszach wspomnieniowych, na przy-
kład u przywoływanego już Leśmiana:

Kroki moje już dudnią po grobli − nad rzeką.
Słychać je tak daleko! Tak cudnie daleko!
A teraz − bieg z powrotem do domu − przez trawę −
I po schodach, co lubią biegnących stóp wrzawę...
I pokój, przepełniony wiosną i upałem,
I tym moim po kątach rozwłóczonym ciałem −
Dotyk szyby − ustami... Podróż − w nic, w oszklenie −
I to czujne, bezbrzeżne z całych sił − istnienie!

Ta rajska pełnia nie byłaby możliwa bez obecności bliskich, serdecznie obecnych
w dziecięcym uniesieniu, w przepełniającej serce radości:

Trawa... Za trawą − wszechświat... A ja − kogoś wołam.
Podoba mi się własne w powietrzu wołanie −

B. Leśmian, Z lat dziecięcych17

Analogiczne przykłady łatwo znaleźć w wierszach Czerkawskiej, Staffa, Kaspro-
wicza, Ostrowskiej. Często mamy do czynienia już nie z rajską perspektywą domu,
lecz z domem opustoszałym: w zakończeniu Urszuli Kochanowskiej dramatycz-
na, przejmująca pustka wynika z nieobecności rodziców, w takich wierszach jak
Matka Staffa czy cykl Ostrowskiej Macierzyństwo − z przerażającej nieobecności
(śmierci) dziecka.

Miłość macierzyńska głęboko kształtuje sferę emocjonalną, tak też najczęściej
bywa wspominana. Znamienne pod tym względem jest Echo kołyski z cyklu
Mozaika I Asnyka, mieszczące się w nurcie − by posłużyć się określeniem Zofii
Mocarskiej-Tycowej − „powściągliwej, niewylewnej liryki bólu istnienia i mężne-
go potykania się z losem”18. Wiersz określa sens oraz psychologiczną, emocjonalną

17 B. Leśmian, Poezje wybrane, op. cit., s. 195.
18 Z. Mocarska-Tycowa, Słowo wstępne [do:] A. Asnyk, Poezje zebrane, Toruń 1995, s. 21.
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i moralną rangę najpierwszych, czułych gestów matki wobec dziecka, opisuje je
w kategoriach zgoła sakralnych. Śpiewana nad kołyską pieśń staje się źródłem
heroicznej nadziei i wzorem dojrzałej postawy człowieka powalonego smutkiem,
gniewem i cierpieniem.

Pamiętam po dziś dzień,
Jak kojąc płacz i gniew,
Nuciła tęskny śpiew,
Co falą słodkich brzmień
Dobywał uśmiech na nowo;
I każde piosenki słowo
Pamiętam po dziś dzień.

A. Asnyk, Echo kołyski19

Uświęcenie postaci matki i sakralizacja relacji między matką a dzieckiem
prowadzi do metaforyzacji obrazów, zwłaszcza widocznej w ujęciach poetyckich
(Asnyka Wstęp do cyklu tatrzańskiego, Konopnickiej ustępy Pana Balcera
w Brazylii czy urokliwy liryk A kto ciebie, ty wierzbino, wychował?... z cyklu
Na fujarce). U poetów minorum gentium motywy takie występują znacznie częś-
ciej i zyskują bardziej wyrazistą wymowę, przykładem szczególnym Władysław
Bełza, który zapewne za sprawą łączenia twórczości dla dzieci z pisarstwem dla
dorosłych systematycznie powracał w obu tych formach i do tematyki dziecięcej,
i związanych z nią „okolic” tematycznych:

Matko jedyna!
Tylko pamięcią żyłem ja twoją,
Tylko wspomnieniem twojej pieszczoty!
W rozpaczy − dziecku ty byłaś zbroją,
Świecącą jasno jak promień złoty.

W. Bełza, Kartka z życia20

W portrecie matki, który nasycony jest odniesieniami zarówno do sfery sym-
boliki i topiki chrześcijańskiej, jak i tradycji mitologicznej, wydobywa się nie-
kiedy ślady cierpienia, jakichś zazwyczaj nieokreślonych bliżej, głębokich i tra-
gicznych przeżyć, bolesnych doświadczeń. Zabiegana w poszukiwaniu strawy
dla dzieci (Chawa Rubin Świętochowskiego), cierpiąca w obliczu ich śmierci
(Hekuba Orzeszkowej), poświęcająca własne życie dla ich ratunku (W obronie
dzieci Dygasińskiego) − to obrazy częste w literaturze 2. połowy XIX w., wymow-
ne, dalekie od sielskich ujęć sentymentalnych.

19 A. Asnyk, Wiersze wybrane, op. cit., s. 84.
20 Poezje Władysława Bełzy, op. cit., s. 176.
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Także proza wspomnieniowa daje liczne przykłady domów pełnych miłości
i ciepła, zawsze wypełnionych obecnością bliskich. Wystarczy przywołać słynne
sceny z Syzyfowych prac Żeromskiego czy warte cytowania w tym kontekście
sekwencje wspomnieniowe Przybyszewskiego:

A w zmroku wyłania mi się postać mej matki − tak drobnej i wątłej, że zdawałoby się,
iż żadnego trudu nie zniesie, a wątpię, czy by zdołała jakaś niewiasta przeżyć do póź-
nego wieku to, co ona przeżyła i zniosła − wyłania się jej postać nad odwiecznym
klawikordem i śpiewa słabym, dla mnie seraficzną pięknością przepełnionym głosem
[...]. A po szybach zlewał się strumieniami deszcz, na dwór wyjść nie było można,
bo tonęło się w błocie, a wicher nadgoplański targał zaciekle wierzchołkami topoli
i żywopłotem z „nygusu”, osłaniającym pasiekę mego ojca.

S. Przybyszewski, Moi współcześni21

Wichry wyją „na potwornych piszczałkach, szatańskich fletach, waltorniach
i fagotach”; ale przestrzeń domu wypełnia łagodny śpiew matki, który dla dziecka
ma „seraficzną piękność”. Pełen czułości dorosły syn pochyla się nad jej „drobną
i wątłą” postacią, wymagającą wsparcia i opieki. Matka jest jak dziecko: delikat-
na, mizerna, niepozorna, jakby niedostosowana do trudów życia. Bliżej tej kobie-
cie do postaci dziecięcej niż tradycyjnych matron.

Motyw sprowadzonej do dziecięcego wymiaru matki ożywa jeszcze u samego
schyłku XX stulecia w tomie Różewicza Matka odchodzi. Zamieszczony tu tekst
Wieś mojego dzieciństwa (wspomnieniowa wypowiedź matki poety) przynosi
obrazy dziecięcego głodu, nędzy, brudu, bezbrzeżnego zacofania i ubóstwa wsi
polskiej schyłku wieku XIX. Paradoksalnie można by tu odnaleźć odległe echa
twórczości pozytywistów, ci jednak traktowali dzieło literackie w sposób instru-
mentalny, miało ono bowiem kształtować ludzkie postawy, zwracać uwagę na
doniosłe zagadnienia społeczne; tutaj zapis ma charakter świadectwa, charakter
dokumentu, w którym dziecięcy raj ulega deziluzji. Konsekwentnie też w wier-
szach poety-syna nie znajdziemy odniesień do raju dzieciństwa − raj ten jest
bowiem kategorią kulturową, umowną, schematyczną i skonwencjonalizowaną.
Następuje rozszczepienie mitu dzieciństwa. Sakralne centrum ludzkiego bytu sta-
nowi mit matki − porządkujący wizję życia i trwania człowieka, wyodrębniony
jako przedmiot narracji i zainteresowań. U Różewicza matka, nie zaś dzieciń-
stwo, jest elementarnym wyposażeniem psychicznym człowieka, właśnie na niej,
na matce funduje się człowieczeństwo, ludzka kondycja. „To, co w naszym domu
było najdroższe i najpiękniejsze, to Mama”22.

21 S. Przybyszewski, Moi współcześni, Warszawa 1959, s. 26-27.
22 T. Różewicz, Matka odchodzi, op. cit., s. 134.
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W obliczu umierania matki archetypowe role zostają odwrócone − matka, nie-
poradna i bezbronna, wymagająca nieustannej pielęgnacji i pełnego miłości po-
chylenia, zajmuje miejsce dziecka:

Bełkot niemowlęcia to bełkot, z którego ukształtują się słowa życia − bełkot u odcho-
dzącego to zanikanie, rozkład, rozpad słów prowadzący do milczenia ostatecznego.
Jest chorym małym dzieckiem23.

W tej perspektywie ujawnia się dramatyzm śmierci, która dotyka człowieka
w całej jego nagiej, dziecięcej bezbronności.

to ja Mamo proszę cię jedz czerwony barszczyk może przełkniesz jeszcze parę łyżeczek −
usta zamknięte a pożywny czerwony barszczyk wycieka bokiem plami brodę wycie-
ram buzię
zmalałą buzię chusteczką i znów łyżeczkę podnoszę do jej zamkniętych ust24.

Jeśli można by tu wskazać jakieś elementy tradycji, które Różewicz aktuali-
zuje, na myśl przychodzi przede wszystkim Lament świętokrzyski, ukazujący
pełne dramatyzmu przeżycia matki patrzącej na śmierć syna; anonimowy autor
osiągnął siłę artystycznego wyrazu m.in. poprzez nagromadzenie form deminu-
tywnych. Różewiczowska opowieść o umieraniu matki jest niejako aktualizacją,
przez „odwrócenie”, motywu piety: syn trwa w pochyleniu nad umęczonym cia-
łem matki.

Oddałem ziemi moje kochanie. Moje cierpiące dziecko − moją duszę25.

Rzeczywistość odarta ze złudzeń literackości, literackiego kostiumu, starego,
utrwalonego w kulturze mitu − tworzy nowy mit, mit piety, mit cierpienia. To już
nie Mater Dolorosa, nie Matka Boleściwa, lecz boleściwy syn.

Wysoki stopień literackiej komplikacji osiąga portret matki w Rzeczach niena-
syconych Andrzeja Czcibora-Piotrowskiego, powieści obrazującej dzieciństwo
w świecie sowieckiego obozu pracy26. Podążając śladem klasycznego wzorca

23 Ibidem, s. 103.
24 Ibidem, s. 110.
25 Ibidem, s. 106.
26 Opowieść Czcibora-Piotrowskiego sytuuje się opozycyjnie i wobec tradycji literackiej, i wobec

świadectw o charakterze dokumentalnym. Dwa przykłady:
Anatolij Pristawkin: „Ja byłem w takim obozie, gdzie unicestwiano dzieci wrogów narodu − Stalin

bał się, by nie wyrośli z nich mściciele rodziców. Poddawano dzieci różnym zabiegom − zmieniano
imiona, nazwiska, daty urodzenia, karczowano przeszłość z pamięci. Nikt oprócz mnie o tym
nie opowie, bo nikogo nie ma wśród żywych” (A. Pristawkin, Łączy nas wspólny wróg. Cyt. za:
W. Theiss, Zniewolone dzieciństwo, op. cit., s. 27).
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prozy wspomnieniowej nadaje mu Czcibor-Piotrowski stricte literacką szatę: matka
jest uosobieniem piękna i życia nawet w chwilach największego umęczenia, nawet
powalona śmiertelną chorobą. Aby wyrazić przeżycia sakralizujące postać mat-
ki, narrator sięga do formy modlitwy litanijnej (Litanii Loretańskiej), zmaga się
z obecnymi w niej alegoriami i intensyfikuje przeżycia nie traumatyczne, lecz
zgoła... katarktyczne.

[...] patrzyłem chciwie, aby utrwalić w sobie to cudowne ciało [matki], które dwukrot-
nie się dla mnie otwarło: w chwili poczęcia i w chwili urodzin, i błogosławiłem ją
w myślach słowami litanii, bo naprawdę była dla mnie: i domem złotym, i wieżą z kości
słoniowej, i naczyniem osobliwego nabożeństwa, [...] zrozumiałem w nagłym olśnie-
niu, że teraz ja otworzę się dla niej, dla mojej młodej pięknej mamy, i wierzyłem w to
niezachwianie, że jak długo będę żywy, będziemy trwać oboje...27

Dziecko − podmiotowe „ja” − jest gwarantem trwania matki, ono powołuje ją do
życia, w tym samym stopniu „otwiera się” na nią, co ona w momencie poczęcia
i narodzin.

Tym razem mit matki ulega procesowi rozproszenia: patrząc na zmarłą mały
bohater znajduje ukojenie w przyjaznych ramionach innej kobiety, do której odtąd
będzie mówił „mamo”, nie wspominając już nigdy więcej matki biologicznej.
W gruncie rzeczy nie ma dla niego większego znaczenia, kto odgrywa przypi-
saną matce rolę egzystencjalną; podobnie zresztą miejsce zaginionego brata zaj-
mie przybrana siostra. Ulega w ten sposób rozproszeniu jedna z podstawowych
ludzkich kategorii: niepowtarzalność, a w konsekwencji również bazująca na niej
tożsamość.

Neutralizacji ulegają dalsze kategorie tożsamościowe człowieka: płeć i imię.
Już we wczesnym dzieciństwie bohater traktowany był przez matkę równocześ-
nie i jako dziewczynka (o imieniu Uta), i jako chłopiec (Drzejek). W opisie aktu
erotycznego chłopca ożywa to zamazanie tożsamości płciowej, sygnalizowane
choćby na poziomie języka narracji (podmiot mówiący przemiennie używa form
gramatycznych rodzaju męskiego i żeńskiego dla nazywania i opisywania
własnych przeżyć, doznań i stanów napięć).

To zachwianie poczucia tożsamości, całkowite wykorzenienie pozbawia boha-
tera cech indywidualnych. Tak on, jak jego matka stają się realizatorami ról
mitycznych, które aktualizują się w dowolnych warunkach i w przypadkowym

Tadeusz Lipski: „[Dzieci] brano z domów nad ranem. Jeden z moich braci, wzięty razem z tą
grupą, już nigdy nie wrócił. Zginął w błotnistych rozlewiskach ujścia Wołgi do Morza Kaspijskiego
w pobliżu Astrachania. Pozostali bądź poginęli, bądź wrócili do domów z zesłania, ale dopiero po
roku 1945 lub nawet po śmierci Stalina” (T. Lipski, Polacy w ZSRR. Cyt. za: W. Theiss, Zniewolone
dzieciństwo, op. cit., s. 27).

27 A. Czcibor-Piotrowski, Rzeczy nienasycone, op. cit., s. 176.
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miejscu historii, w przypadkowym człowieku obdarzonym przypadkową płcią
i tym bardziej przypadkowym imieniem.

Postać matki przynależy u Czcibora-Piotrowskiego konsekwentnie do sfery
sacrum. Potwierdza to skrywający swą prawdziwą twarz, uwięziony w sowieckim
łagrze pop:

− Ona czestnyj czełowiek, ona nie grieszyła!
ojciec Grigorij uśmiechnął się dobrotliwie,
− Da, da − przyznał. − Ona nie grieszyła, eto tolko tieło griesznoje, mir griesznyj, żyzń
griesznaja28.

Rzeczywistość grzechu nie dotyka matki, przynależy do innego świata, do po-
rządku profanum, do krajobrazu zbrodni i cierpienia. W efekcie obóz śmierci
staje się... domem, w którym mieszka niewinność i szczęście.

* * *

W opozycji do tego modelu kształtuje się odmienny − dom jako śmietnik rze-
czy i kultur, bolesny śmietnik postaw. Ponieważ matka jest ikoną domu, właśnie
od niej rozpoczyna się proces rozkładu, poddawany drobiazgowej analizie już
w drugiej połowie XIX wieku. Co znamienne, refleksja w tej kwestii pojawia się
nawet w tekstach pisanych ad usum Delphini; jeśli zważyć dydaktyczne obli-
gacje narzucane tej dziedzinie twórczości przynajmniej do końca stulecia, może
się to wydawać zaskakujące, w istocie jednak wynika z przyjętej strategii wycho-
wawczej29. Matka, jako bohaterka pierwszego lub dalszych planów, bywa w lite-
raturze dla dzieci nadmiernie czuła i nadopiekuńcza. Pozbawiając w ten sposób
swoich wychowanków koniecznej samodzielności, zdejmuje z nich (zwłaszcza
z synów) odpowiedzialność za skutki postępowania. Stąd też dzieci jako bohate-
rowie literaccy, najczęściej chłopcy, szukają w matkach ucieczki przed surowym
wychowaniem ojcowskim; dotyczy to szczególnie tekstów prezentujących syl-
wetki jedynaków (np. Zwierzęta mówiące Anczyca, zbiory opowiadań Jadwigi
Warnkówny i Jadwigi Chrząszczewskiej). Właśnie w tej czułej matczynej miłości
pozytywiści dostrzegają źródło kłopotów współczesnego dorastającego pokolenia
z podejmowaniem wymagających trudu zadań, realizacją domowych obowiąz-
ków, zwłaszcza z aklimatyzacją w środowisku rówieśniczym, postrzeganym jako
prefiguracja przyszłego społeczeństwa (uderza to w koncepcje organicznikowskie

28 Ibidem, s. 182.
29 Druga połowa wieku XIX postrzegała w dziecku prefigurację dorosłego, stąd wynikała nakła-

dana na wychowanka odpowiedzialność za własny rozwój, wpajana mu od młodych lat wiedza
o mechanizmach życia społecznego i błędach, jakie mogą czynić zarówno nauczyciele, jak i rodzice.



170

Część II. Twarze dzieciństwa

i zasadę solidaryzmu). W przeciwieństwie do tradycji sentymentalnej, ich uznanie
budzi miłość ojcowska − wymagająca, surowa, oszczędna w uczuciach i emocjach,
znakomicie przygotowująca do współżycia w środowisku społecznym, realizacji
nałożonych zadań i obowiązków obywatelskich. W Guciu zaczarowanym Urba-
nowskiej reakcje chłopca na wieść o nowym guwernerze, ofiarowanym przez
dziadka jako prezent „na wiązanie” (urodzinowy), ujawniają katastrofalne, tak
w perspektywie indywidualnego, jak i społecznego bytowania, skutki grzechów
matczynych (folgowanie słabościom syna, zwłaszcza lenistwu, nadmierna czu-
łość, brak dyscypliny). Matka − z racji adresu czytelniczego powieści − nie może
być całkowicie potępiona, przeciwnie: w chwili dla chłopca trudnej opanowuje
instynkt opiekuńczości, znajduje w sobie siłę, dzięki której oddając syna na
„męskie” wychowanie przezwycięża własne lęki, powściąga emocje, które naka-
zywałyby jej oddalenie nowych, niemiłych chłopcu obowiązków. Gucio, pozba-
wiony psychicznego oparcia w matce, znajduje się w sytuacji bez wyjścia: musi
przyjąć narzucone mu przez dziadka rygory, musi zaakceptować nowego wycho-
wawcę, musi przezwyciężyć własne słabości, zmobilizować się do podjęcia no-
wych wyzwań i wysiłku.

Gucio [...] spojrzał kolejno po obecnych z wyrazem beznadziejnej rozpaczy, jakby
szukając dla siebie obrońcy przeciw tyranii dziadka. Ale wszyscy mieli na twarzach wy-
raz przyzwalający na zmianę, mającą zajść w dotychczasowym życiu Gucia. Najdłużej
zatrzymał wzrok na matce, lecz i u niej zobaczył ten sam wyraz, pomimo że jej oczy
patrzyły na syna z miłością i współczuciem30.

Zasadniczo matka jest postacią moralnie pozytywną, w głębokich pokładach
jej człowieczeństwa trwa naturalna miłość do dziecka. Bywa to miłość głupia
i egoistyczna, bywa stłumiona jakimiś przeżyciami traumatycznymi, bywa sza-
lona, ale jednak trudno odmówić jej cech właściwych uczuciu (w przeciwieństwie
do postawy). W noweli Konopnickiej uwiedziona przez fornala uboga Maryśka,
pogrążona w krańcowej rozpaczy z powodu „zrękowin”, do jakich dochodzi
między jej ukochanym a zamożną wiejską dziewczyną, nie jest w stanie znieść
cierpienia, jakie na nią spadło. Ból, rozniecony opowieściami i „podjudzaniem”
miejscowych, zagłusza instynkt rodzicielski, w konsekwencji przekształca mło-
dziutką matkę w bezlitosnego kata, bestialsko pastwiącego się nad własnym
dzieckiem.

Zapaliła się jeszcze większym żarem na twarzy Maryśka, a chwyciwszy w ramiona
chłopaka, zatrzęsła nim w powietrzu, krzycząc syczącym głosem:
− Będziesz ty cicho, bąku zatracony?... Będziesz cicho?...

30 Z. Urbanowska, Gucio zaczarowany, op. cit., s. 28.
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Ale chłopak wrzasnął mocniej jeszcze.
Wtedy Maryśka, jak go trzymała, tak drzwi nim pchnęła i wyleciawszy przed kuchnię
w sam środek wielkiej kupy śniegu, którą pod kasztan od progu po nocnej zadymce
odmiotły chłopaki, rzuciła.
Brudne koszulątko aż mu głowę okryło, do góry się w tym impecie podniósłszy, a chło-
pak golutkim ciałem po pachy w śnieg zapadł i jak się w płaczu zaniósł, tak aż zsiniał
cały. Maryśka pędem do kuchni wróciła, drzwiami trzasła i potrąciwszy trzy razy stołek,
plecami do dziewuch siadła i z wielkim pośpiechem kartofle skrobać zaczęła [...].

Ten akt okrucieństwa nie daje jej jednak wytchnienia, nie przynosi rozładowania
napięcia psychicznego. Matka zadaje dziecku − owocowi zdradzonej miłości −
nowe cierpienia, potęgując straszną kaźń.

Zerwała się nagle, stołek z rozmachem nogą pchnęła i sypiąc łzami, we drzwi jak wiatr
uderzyła. Za czym chwyciwszy chłopaka do kuchni go wniosła i z równym impetem
jak wpierw w kupę śniegu, na mocno rozgrzanej kuchennej blasze posadziła.
Zasyczało wkoło chłopca koszulątko, gorącą parą obeszło, a dzieciak przeraźliwie
wrzasnął31.

Zachowanie młodej kobiety wynika z głębokiej traumy, destrukcji osobowo-
ści, poczucia odrzucenia, zawodu miłosnego, goryczy, ze złamanej wiary w po-
myślność losu. Konopnicka nie potępia swojej bohaterki, nie daje też podstaw
do takiego potępienia czytelnikowi, przeciwnie: na dnie okrucieństwa tli się iskra
nadziei − gdy bowiem ustanie rozpacz, narodzi się nowa forma matczynych uczuć.
Źródłem okrucieństwa jest ból zawiedzionej miłości; matka odkupi gorzko swą
winę wobec dziecka: w ostatniej scenie widzimy ją powaloną chorobą, cierpiącą
na łożu śmierci.

Tekst Konopnickiej nie jest więc konsekwentną destrukcją toposu. Podobnie
Sielanka nieróżowa Orzeszkowej: autorka przedstawia okrucieństwo matki wobec
własnych dzieci, wprowadza jednak do jej portretu rys czysty i głęboki − matka,
choć zdeprawowana, kocha własne dzieci miłością co prawda ułomną, bo pod-
szytą moralnym zepsuciem, ale szczerą (dowodem tej szczerości uczuć jest zgoła
toposowa scena, w której matka opowiada dzieciom bajkę). Powodem zła, które
wniknęło w psychikę kobiety, był alkoholizm: „przeklęta wódka”, która „ciągnęła
i ciągnęła”, i w końcu doprowadziła do całkowitego zatracenia.

Znacznie dalej idą w destrukcji toposu naturaliści, np. Maupassant: dzieci są
świadkami alkoholizmu lub prostytucji matek (Szafa), moralnego upadku ojców
katujących żony (Kelner, małe piwo!), pohańbienia krewnych żyjących z żebra-
niny (Stryj Juliusz). Porzucony syn i Matka potworów przynoszą pełne tragizmu

31 M. Konopnicka, Maryśka. Wyd. cyt.: M. Konopnicka, Pisma zebrane, red. A. Brodzka. Nowele
t. II: Moi znajomi i inne opowiadania, op. cit., s. 141-143; podkreślenie moje − GL.
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portrety matek, dla których uroda czy majątek stanowią dobro wyższe niż własne
dzieci. Koronuje ten temat Rozalia Prudent, w której matka nie waha się przed
dzieciobójstwem (nie ostatnia to literacka realizacja motywu32). Ale też ci sami
naturaliści dają przykłady zupełnie innych postaw, nie tylko umotywowanych
biologicznymi imperatywami nakazującymi opiekę, troskę o byt i bezpieczeństwo,
także wypływających ze specyficznie ludzkich odruchów, głębokiej, szczerej i od-
danej miłości, bezinteresownej i kształtującej moralny wymiar człowieczeństwa.
Stąd już krok niewielki do odwzorowywania w literaturze czystych koncepcji
topoistycznych − tak dzieje się na przykład właśnie u Maupassanta: Tatuś Szymka
opowiada o przeżyciach bękarta szykanowanego przez kolegów za nieprawe po-
chodzenie. Ojciec, gdy tylko zrozumiał całą sytuację, zwłaszcza psychiczne prze-
życia chłopca, oświadczył się jego matce.

Szymka, który leżał w łóżku, dobiegł odgłos pocałunku i cichutki szept matki. A potem
nagle poczuł, iż ujmują go ręce przyjaciela; trzymając go w wyciągniętych ramionach
siłacza, Filip zawołał:
− Powiesz im, tym twoim kolegom, że twój tatuś, Filip Rémy, kowal, zapowiedział,
że natrze uszu każdemu, kto by ci zrobił jakąś krzywdę!
Następnego dnia, kiedy wszyscy byli już w klasie i miała zacząć się lekcja, mały Szymek
podniósł się bladziutki, z drżącymi wargami.
− Mój tatuś − rzekł jasnym głosikiem − Filip Rémy, kowal, powiedział, że natrze uszu
każdemu, kto by mi zrobił krzywdę.
Tym razem nikt się już nie śmiał, bo wszyscy znali Filipa Rémy, kowala; z takiego
tatusia każdy byłby dumny!33.

Pozytywistów niepokoiły niedojrzałe matki − takie które nie potrafiły ani stwo-
rzyć domu, ani wychować dzieci. Ich postawy krytykowały popularne w 2. poło-

32 Zmiana stosunku do dzieciobójstwa jest bardzo charakterystycznym probierzem wskazującym
na zmianę miejsca dziecka w kulturze. Co prawda nigdy prawo europejskie nie zezwalało na zabijanie
dzieci, jednak − jak wskazują badania antropologiczne − nie tylko porzucanie, ale również zabijanie
dzieci było praktykowane do końca wieku XVII. Dzieciobójstwo − pisze Ariès − „praktykuje się
w sekrecie, być może, powszechnie, zakamuflowane jako wypadek: dzieci śpią w łóżku razem z rodzi-
cami i umierają wskutek naturalnego uduszenia. Nie robi się nic, żeby je ratować. J.L. Flandrin
zanalizował tę ukrytą praktykę w Zakładzie Towarzystwa Miłośników XVII wieku. Wykazał, że
spadku śmiertelności dzieci w wieku XVIII nie da się wyjaśnić poprawą warunków medycznych
i higienicznych; że po prostu rodzice przestali pozwalać albo pomagać umrzeć niechcianym dzie-
ciom. [...] Życie dziecka traktowano wtenczas z tą samą dwuznacznością, co życie embriona dzisiaj,
tyle że dzieciobójstwo pokrywano milczeniem, podczas gdy o prawie do przerywania ciąży mówi
się dziś bardzo głośno − w tym właśnie leży różnica między cywilizacją tajemnicy a cywilizacją
ostentacji. [...] Następuje przejście od przyjętego w sekrecie dzieciobójstwa do coraz bardziej
powszechnego poszanowania życia” (Ph. Ariès, Historia dzieciństwa, op. cit., s. 14-15).

33 G. de Maupassant, Tatuś Szymka, tłum. K. Dolatowska. Wyd. cyt.: G. de Maupassant, Klejnoty.
Opowiadania, Warszawa 1969, s. 114-115.
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wie XIX w. poradniki dla rodziców. „Miłość matki i okazywanie jej musi zo-
stawać pod kontrolą rozumu, jeśli ma przejąć do gruntu duszyczkę dziecka i wy-
wołać w niej równie silną wzajemność” − pisano34. Bezrozumna miłość daje
szczególnie negatywne owoce wtedy, gdy w domu wychowuje się jedynak − rze-
czywisty (biologiczny, czyli faktycznie pozbawiony rodzeństwa) bądź społecz-
ny (powodem jedynactwa bywa duża różnica wieku między dzieckiem i star-
szym, zwykle samodzielnie już żyjącym rodzeństwem). Chłopiec rozpieszczany
przez matkę wyrasta na człowieka nieprzystosowanego społecznie i rodzinnie,
w konsekwencji skazany jest na życiową klęskę. Była to obsesja tematyczna
i wychowawcza tamtych czasów, temat powracający tak w publicystyce35, jak
w literaturze ze znaczną częstotliwością. Być może, właśnie w tym dostrzegano
częsty, a jednocześnie łatwy i do charakterystyki, i do przedsięwzięcia środków
zaradczych czynnik demoralizujący dziecko u samych źródeł kształtowania jego
osobowości.

Z dystansem, przymrużeniem oka, pewną drwiną, na dnie której dźwięczy nuta
głębokiego zatroskania pisarza-pedagoga, pisze o zaborczej miłości matczynej
Dygasiński: „Małżeńska tyrania miłości zamienia niekiedy męża na pantofel,
macierzyńska może z dziecka zrobić miękką, bawełnianą pończochę”36. W tym
samym duchu o uczuciu rodzicielskim pisze Prus w miniaturze Poeta i świat:
przedstawia dwoje rodziców, których ambicją było uczynić z nieutalentowanego
jedynaka − utalentowanego artystę. Matka chce, by chłopiec został poetą, z kolei
ojciec − by poświęcił się muzyce. Rozbieżność między rzeczywistymi predyspo-
zycjami umysłowymi chłopca i ambicjami rodzicielskimi daje efekty groteskowe.

Kpiarski ton Dygasińskiego i Prusa to wyjątki na mapie refleksji pozytywis-
tów. Zwykle literatura tego okresu przynosi obrazy utrzymane w tonacji serio
− matki rozczulające się nad własnymi dziećmi (najczęściej synami), demora-
lizujące nadopiekuńczością, wysokimi oczekiwaniami, marzeniami, ambicjami...
Takich portretów proza postyczniowa nie szczędziła czytelnikom, włączała się
w ten sposób w przemyślaną i konsekwentną edukację społeczną, w której wyniku
miała nastąpić postulowana zmiana postaw. Mały Michaś z noweli Sienkiewicza
uczy się ponad własne siły przez wzgląd na matkę − widzi ona w nim rzekome
„niepospolite zdolności”37; w efekcie chłopcu rujnuje to zdrowie. Powraca ten

34 H. Wernic, Wychowanie dziecka włącznie do lat sześciu, Warszawa 1881, s. 6; por. też H. Wer-
nic, Przewodnik wychowania, Warszawa 1868; tegoż Praktyczny przewodnik wychowania, War-
szawa 1891.

35 Ł. Kabzińska, Geneza i rozwój pedagogiki pozytywizmu warszawskiego w świetle publicystyki
„obozu młodych”, Olsztyn 1996, pass.

36 A. Dygasiński, W Kielcach, op. cit., s. 98.
37 H. Sienkiewicz, Z pamiętnika korepetytora. Wyd. cyt.: H. Sienkiewicz, Nowele współczesne,

Warszawa 1949, s. 293.
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problem u Orzeszkowej, i to u zarania jej literackiej działalności. Jedynakiem,
rozpieszczonym w dzieciństwie przez matkę, jest Kalikst Graba:

− Ojciec mój był − tak mi opowiadano − człowiekiem surowych obyczajów i cieszył
się opinią wielkiej uczciwości, ale umarł, gdy miałem lat ośm, w sam dzień ślubu
mojej siostry [...]. Zostałem więc u matki prawdziwym jedynakiem i bez granic
uwielbionym. Do lat dziesięciu nie uczyłem się niczego; biegałem tylko z biczykiem
ze złoconą gałką, straszyłem nim kury na folwarku, żaby nad stawem, ale przyznać to
sobie mogę, że człowieka nie uderzyłem nim nigdy, choć mi to zupełnie wolno było
uczynić. I czegoż to mi nie było wolno? Tłukłem przez swawolę ulubione filiżanki
matki, strzygłem nożyczkami jej tureckie szale, wyrywałem z rąk lokajów półmiski,
które mi nie były do smaku, i wyrzucałem je za okna; a za to wszystko otrzymywałem
od matki pieszczotliwe uderzenia po twarzy i żartobliwe słowa: − oj, ty figlarzu,
figlarzu! − a potem pocałowanie w czoło. Kochana moja matka!...
Ostatnie wyrazy Kalikst wyrzekł z nieopisanym szyderstwem, zaśmiał się przez zęby
i podniósł do ust kieliszek39.

Opowieść Graby eksponuje dwa źródła jego demoralizacji, dwie przyczyny
prowadzące do skrzywienia charakteru. Pierwsza to brak w rodzinnym domu
troski o dostarczenie chłopcu godziwej rozrywki i przyzwalanie na bezmyślne
niszczenie kosztowności: mały Kalikst bawi się wszystkim tym, co wpadnie mu
w ręce, niezależnie od materialnej wartości przedmiotów, nie powstrzymany
i nie pouczony przez nikogo. Podobne kwestie akcentują twórcy prozy dla mło-
dych czytelników, np. Zofia Urbanowska w Złotym pierścieniu przedstawia małą
Zorynkę, która otrzymuje od rodziców wszystko, czego zapragnie, jest jedynacz-
ką, nie stosuje się wobec niej żadnych środków wychowawczych − efekty koń-
cowe nie zaskakują.

Drugi powód skrzywienia psychicznego Kaliksta Graby to zaniechanie sto-
sowania wobec niego w dzieciństwie jakichkolwiek środków wychowawczych:
miejsce kary, na którą chłopiec zasługiwał swoim zachowaniem, zastępuje czu-
łostkowa, sentymentalna gra między matką i dzieckiem, przypominająca już to
zaloty kochanków, już to zabawę dziecka z własną lalką. Matka jest niedojrzała
i nieświadoma odpowiedzialności, jaka spoczywa na niej z racji obowiązku wy-
chowania potomka. Tego typu postawy dostrzegają pozytywiści w warstwach tzw.
wyższych, a więc pośród zamożnego mieszczaństwa, bogatej szlachty, w środo-
wiskach ziemiańskich. I właśnie w takich postawach dostrzegają źródło społecz-
nego zła: tego typu wychowanie kształtuje ludzi o niskich aspiracjach, ludzi
pozbawionych wrażliwości moralnej i odpowiedzialności za dobro powszechne,
którzy stanowią zagrożenie bytu społecznego i narodowego. Graba, wychowany

39 E. Orzeszkowa, Pan Graba. Wyd. cyt.: E. Orzeszkowa, Pisma zebrane, red. J. Krzyżanowski,
t. V: Pan Graba, t. I, Warszawa 1950, s. 42; podkreślenie moje − GL.
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w patologicznym środowisku domowym, demoralizowany przez matkę i przez
guwernantkę-cudzoziemkę, pozbawiony kontroli i ukierunkowania wychowaw-
czego, staje się skarlałym Neronkiem, cynikiem i hipokrytą, tragicznym błaznem
nienawidzącym własnej matki, która powodowana miłością − na miłość nie za-
służyła.

Graba nie jest jedyną w powieści postacią ukształtowaną przez rodziców nie-
roztropnie, bez należytej dyscypliny. Todzio w rozmowie z siostrą wraca myślami
do rodzinnego domu:

Jak chowano mnie? W ciągłej zabawie. Ojciec mój uczył mnie bawić się, matka uczyła
mnie ubierać się. Co wkładano mi od dzieciństwa w serce? Miłość blasku i próżności.
Do czego usposobiono moje siły? Do próżniactwa!40

Swój wywód podsumowuje Todzio okrzykiem skierowanym pozornie do siostry,
w istocie − zgodnie z założeniami powieści tendencyjnej − do hipotetycznej czy-
telniczki:

Jakże ty nie znasz natury ludzkiej! Jakże nie znasz wpływu, jaki na cały nastrój fizyczny
i duchowy mężczyzny wywierają najpierwsze jego lata młodzieńcze!41

Refleksja nad rolą rodziców w procesie zniekształcania osobowości dziecka
towarzyszyła Orzeszkowej i w dalszej twórczości − powróciła do tej myśli
w Nad Niemnem, nadając refleksjom o złym wychowaniu znamię drapieżności.
Postać Andrzejowej Korczyńskiej jako mère fatale to pogłębione studium psycho-
logiczne, skupiona i napiętnowana tragizmem analiza mimowolnej demoralizacji
syna. Tragedia osobista Andrzejowej zbiega się z tragedią o charakterze ideowym:
klęska matki to jednocześnie klęska idei, którym był wierny ojciec. W trakcie
rozmowy z matką Zygmunt wybucha: „mój ojciec był szaleńcem!”.

[Andrzejowa] z twarzą jak opłatek białą stała śród zmroku niby w kamienną kolumnę
przemieniona, czuła teraz, że na drodze jej życia i na dnie jej serca wznosi się druga
mogiła, rozpaczniejsza jeszcze od pierwszej, bo nic już po sobie nie pozostawiająca.
W tę drugą mogiłę kładły się na wieki i bezpowrotnie ją żegnały najdroższe jej uczucia
i nadzieje; rozkładała się w niej, niby ciało w retorcie śmierci na marną parę prze-
rabiane, wiara jej w geniusz i w szlachetność syna...42

Jest to rozpacz matki, która traci dziecko ze świadomością, iż do tej utraty
sama doprowadziła, zmieniając niegdyś syna w żywy pomnik geniusza i artysty.

40 Ibidem, t. I, s. 320.
41 Ibidem, t. I, s. 325.
42 E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, Warszawa 1957, t. III, s. 126-127.
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Stawiała ten pomnik na piedestale, znajdowała w nim zaspokojenie własnego
egoizmu, potrzeby roztaczania parasola miłości i opieki. Nie jest prawdą, że
Andrzejowa przeniosła miłość z męża na syna: Korczyńska ma zachwiany me-
chanizm autowaloryzacji; egocentryczny model atrybucji powoduje, że rzeko-
me sukcesy syna dają jej sposobność do znalezienia celu w życiu dzięki − by
posłużyć się określeniem Bohdana Wojciszke − „pławieniu się w cudzej chwale,
czyli świeceniu odbitym blaskiem”43. Urządziła więc ku czci Zygmunta kaplicę
„w pokoju na górnym piętrze”, skąd roztaczał się widok na rozległy ogród. Dzieła
„artystyczne” i portrety syna znajdują miejsce w przestrzeni sakralnej, obok kru-
cyfiksu i modlitewnika.

Oprócz [...] krucyfiksu i leżącej na klęczniku bogato oprawnej książki do nabożeństwa
świętości żadnych tu nie było. Na ścianach [...] powtarzała się wciąż w ramach małych
i dużych, rzeźbionych, złoconych, aksamitem oklejanych twarz jedna, dziecinna, pacho-
lęca, młodzieńcza, męska w różnych porach życia i usposobienia fotografowana, ryso-
wana, szkicowana, malowana twarz Zygmunta.Wizerunek męża pani Andrzejowa posia-
dała tylko jeden [...]; portretów syna różnych rozmiarów i różnego rodzaju miała ze
dwadzieścia. Daleko jeszcze więcej znajdowało się tu robót jego, od pierwszych dziecin-
nych prób ołówka do szkiców, studiów, kopii, które w różnych porach życia rzucał na
papier i płótno. Było to małe muzeum z niezmierną troskliwością zgromadzone44.

Funkcję dewocjonaliów pełnią pamiątki, a świętych obrazów, do których wznosi
się modły i które otacza się czcią − portrety syna. Jego rysunki mają uzasadnione
miejsce w tej przestrzeni: nabierają cech relikwii, którym Andrzejowa oddaje hołd.
Taka postawa Korczyńskiej wykluczała możliwość podjęcia rzeczowej dyskusji
o sprawach wychowania, na którą namawiał ją Benedykt, zarzucając, iż jego mały
bratanek wyrasta „na francuskiego markiza, nie na polskiego obywatela, na pa-
nienkę, nie na mężczyznę”45. Matka jednak nie była psychicznie gotowa nawet
do oddania syna na wychowanie do szkół publicznych:

Dążeniem jej i celem życia jest to, aby syn jej był nad tłum wyższy, czystszy,
doskonalszy. [...] On, przy jej boku, pod jej czuwającym okiem, wzróść musi czysty od
wszelkiej moralnej skazy, z duszą tak wybredną, aby wszelki cień brzydoty i pospolito-
ści wstrętem ją napełniał46.

Miłość do dziecka stała się chorobą Andrzejowej, nowotworem, który toczył,
niszczył i demoralizował psychikę syna, doprowadzając ją do ostatecznego roz-
kładu. Zygmunt, wychowany na egoistę i pięknoducha, nigdy już nie zrozumie

43 B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, op. cit., s. 157.
44 E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, op. cit., t. III, s. 12-13.
45 Ibidem, s. 17.
46 Ibidem, s. 18.
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ideałów ojca, żywi kult jedynie dla tego, co cudzoziemskie, reprezentuje więc
postawę moralną potępianą przez pokolenie Orzeszkowej.

Oczywiste są parantele tego motywu i historii ojca Goriot, który dopiero
w chwili śmierci uświadomił sobie zło wyrządzone nadmierną i głęboko egois-
tyczną miłością do córek: w ostatnich chwilach życia mówi wprost o „grzechu
zbytniej miłości”, o przyzwoleniu na pogardę ze strony córek, o „winie z powodu
miłości” − niszczącej, zaborczej, głupiej i złej (Rastignac nazwie go ironicznie
„Chrystusem poświęcenia”). Goriot nie ma wątpliwości, że jego stosunek do
córek przypomina miłość zakochanego, pozbawioną jakiegokolwiek dystansu, źle
ulokowaną żądzę posiadania i zawłaszczenia. Żarliwe uczucia ojcowskie powra-
cały w wielu powieściach Balzaka, wystarczy przypomnieć Eugenię Grandet,
zamkniętą w pokoju przez surowego ojca, który ukradkiem przyglądał się jej, jak
czesała włosy. Pełen namiętności jest też stosunek Jeana Valjeana z Nędzników
Hugo do Kozety − jest to jednak miłość, która − w przeciwieństwie do ojcow-
skich perypetii bohaterów Balzaka − zadaje ból jedynie ojcu.

Orzeszkowa przekształca goriotowski motyw: miejsce ojca zajmuje matka, ale
jakże silnie obarczona tymi samymi błędami, dotknięta tym samym cierpieniem
i niszcząca w taki sam bezmyślny sposób własne dziecko, co bohater Balzaka.
Grzech pozostaje ten sam: grzech głupiej, nieprzemyślanej miłości, która prowadzi
wprost do upadku. Nie zna tu pozytywizm stanów pośrednich, błędów, z których
się wyrasta, nie zna też chwili pojednania, do której prowadzi Hugo. Błędy staną
się ciężarem niszczącym człowieczeństwo, bolesnym, choć często nieuświadomio-
nym przez samego bohatera (Pan Graba).

Jest też grzech małej miłości, nieokazywanej lub okazywanej z rzadka − dumna
matrona z Rodziny Brochwiczów głosi: „Okazywanie przez rodziców miłości dla
dzieci psuje te dzieci”47. Grzech ten jednak bywa jedynie okazjonalnie podda-
wany opisowi analitycznemu. Powraca zwłaszcza w refleksjach Orzeszkowej, co
jest zrozumiałe, jeśli zważyć życie pisarki i jej relacje z matką, które tak głęboko
zaważyły na osobowości autorki Nad Niemnem. Matki-egoistki, myślące tylko
o sobie (Stacho Szafarczyk Konopnickiej), dotknięte pijaństwem, zdemoralizo-
wane, nie potrafią wychować własnych dzieci, skutecznie natomiast je deprawują
(Julianka Orzeszkowej). Dramatyczne koleje losu Franki Chamcowej wynikały
z „chorobliwie spędzonego dzieciństwa”48, z niekontrolowanych zachowań mat-
ki, podpatrzonych, zapamiętanych i wywierających wielki wpływ na psychikę.
Podobnie u Zoli (W matni).

Konstruktywną rolę matek w wychowaniu bardzo mocno podkreślali pozyty-
wiści w wypowiedziach teoretycznych; w obrazach literackich dominuje natomiast

47 E. Orzeszkowa, Rodzina Brochwiczów, Warszawa 1951, t. II, s. 193.
48 E. Orzeszkowa, Cham, Warszawa 1957, s. 193.
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ton raczej minorowy, więcej tu złych przykładów, dowodów tragicznych w skut-
kach błędów, świadectw bezmyślności niż przejawów dojrzałej i mądrej postawy
wychowawcy świadomego spoczywających nań obowiązków (taki pozytywny
przykład daje matka Janka Bohatyrowicza). „Nikt nie rodzi się z gotowym sumie-
niem − pisał Ochorowicz − i nikt nie może rozwinąć go w sobie bez towarzyskości,
bez wpływów zewnętrznych ludzkich. Tu przede wszystkim udział kobiety w wy-
chowaniu jest niezbędnym, tak niezbędnym, że nic zastąpić go nie może”49.

Wpływ matek na dzieci, ich psychiczną kondycję, postawy życiowe, wrażliwość
obejmował sferę uczuć, podczas gdy wychowanie ojcowskie, racjonalne, wolne
od zbędnych emocji, podporządkowane przyjętym celom, prowadziło do formo-
wania człowieka, włączało go w rytm życia społecznego i spraw publicznych,
obowiązków, pracy i nauki. „Męskie wychowanie” odebrał Rzecki, podobnie Staś
Tarkowski, który „w razie jakiego wypadku prędzej zgrzeszy zbytkiem zuch-
wałości niż bojaźnią”50. Kazio Świrski, późniejszy organizator tajnego związku
Rycerzy Wolności, wychowywany był przez stryja „na jenerała”: „Od wczesnego
wieku stryj opowiadał Kaziowi upiększone życiorysy znakomitych wojowników,
którzy niczego się nie bali, nigdy nie upadali na duchu, największe klęski umieli
przetrwać”51; opowieściom towarzyszyły przemyślane zabiegi mające na celu wy-
chowanie chłopca na młodzieńca samodzielnego, wytrzymałego, nieustraszonego.

Oczywiście, postaci ojców były także piętnowane, zasadniczy grzech, jakiego
dopuszcza się pater familias, to pijaństwo (Z szopką Konopnickiej, Po co taka
rodzinka? Z nie wydanej powieści Dygasińskiego, A...B...C... Orzeszkowej), ale
także, już marginesowo, rozpieszczanie jedynaków (Beldonek Dygasińskiego).
„Ojciec, nawet jeśli jest, nie zawsze może być mistrzem, autorytetem, opieku-
nem − pisze Ewa Ihnatowicz. − Zdziecinniały ojciec Wokulskiego czy mało wart
utracjusz − ojciec Anielki, groteskowy ojciec Justyny Orzelskiej − nie czynią
szczęśliwymi swoich dzieci lub nawet są przyczyną ich dramatu”52.

Niepokój pozytywistów budzą dzieci pozostawione bez opieki, ale jeszcze
bardziej − te, których niemoralne zachowanie zyskuje pochwałę dorosłych. Tego
typu kwestie podnoszą nowele Konopnickiej, Dygasińskiego, Orzeszkowej,
a także niektóre powieści, np. Meir Ezofowicz, gdzie grupa małych chłopców,
których oczy „połyskiwały blaskiem namiętnej swawoli i innych jeszcze może,
żywo rozbudzonych, uczuć”53, napada niewinnego Żyda, a ten haniebny czyn
paradoksalnie znajduje pochwałę rabina. Oczywiście, nie postawa dzieci, lecz

49 J. Ochorowicz, Miłość, zbrodnia, wiara i niewinność, Warszawa 1870, s. 63. Cyt. za: S. Jedy-
nak, Etyka polska w latach 1863-1918, Warszawa 1977, s. 63.

50 H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy, Katowice 1996, s. 35.
51 B. Prus, Dzieci, op. cit., s. 7.
52 E. Ihnatowicz, Dzieciństwo niemityczne [w:] Mit dzieciństwa w sztuce młodopolskiej, op. cit., s. 16.
53 E. Orzeszkowa, Meir Ezofowicz, Warszawa 1899, s. 25.
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destrukcyjne zachowanie dorosłych zostaje napiętnowane przez pisarzy. Pozy-
tywistyczne dziecko to bowiem tabula rasa, na której zapisują się szczegółowo
doświadczenia, wpływy rodzinne i środowiskowe, zwłaszcza działania rodziców,
guwernerów i nauczycieli, a także postaci uznawanych przez społeczność lokal-
ną za autorytety (rabin w przywołanej powieści Orzeszkowej). Adolf Dygasiński
pisał: „O moralności małego dziecka mówić jest śmiesznością. Wasz wycho-
waniec nie przychodzi na świat z przymiotami moralnymi, posiada on tylko
zdolność rozwijania się w tym kierunku”54. Stąd głęboka troska o kształtowanie
serc i umysłów, ochronę przed deprawacją, apele o rozumny wpływ domu. Stąd
wreszcie wezwanie do autorefleksji społecznej.

Odrębną sprawą, poniekąd marginesową dla refleksji nad „dzieckiem domo-
wym”, są toposy domu ojczystego i ojczyzny-matki55. W ich kontekście kate-
goria dziecięcości rozszerza się i obejmuje sam rdzeń człowieczeństwa, człowiek
dorosły bowiem kształtuje swój stosunek do rodzinnego kraju wedle paradygmatu
miłości macierzyńskiej i synowskiej. W tym sensie pozostaje wiecznym dziec-
kiem. Z perspektywy aksjologicznej można to ująć następująco: tym wartościow-
szym jesteś człowiekiem, im bardziej ocalasz i kultywujesz w sobie ukształtowane
w dzieciństwie wzorce fundamentalnych relacji osobowych z matką. Dziecięcość
przyjmuje się więc za „jednostkę wzorcową” podczas określania właściwości
przedmiotowych postawy patriotycznej, matrycę i pre-substancję, na których fun-
duje się polskość.

W tym kontekście nie dziwią obawy pozytywistów związane z destrukcyjnym
charakterem relacji między dzieckiem i matką56. Matka odpowiada za postawę

54 A. Dygasiński, Wychowanie nowoczesne. „Przegląd Tygodniowy” 1880, półrocznik 2, s. 184.
Cyt. za: S. Jedynak, Etyka polska w latach 1863-1918, op. cit., s. 44.

55 O ich romantycznej tradycji pisze M. Jonca w pracy Sierota w literaturze polskiej dla dzieci
w XIX wieku, Wrocław 1994; o pozytywistycznych realizacjach − A. Martuszewska w Pozytywis-
tycznych parabolach, Gdańsk 1997, s. 160 i n. Por. też: E. Ihnatowicz, Zabawki Marysi, op. cit.,
s. 85 i n. Warto wspomnieć o innym toposie − matki-Natury − organizującym wyobrażenia lite-
rackie również w dalszych okresach, przykładem wiersz Władysława Bukowińskiego:

Matko naturo! Dobrze na twym cichym łonie
Odpocząć po nużącym życiu w miejskim gwarze,
Pomarzyć tak, jak teraz, od trosk wolny marzę,
Wyszedłszy w noc miesięczną na srebrzyste błonie.

(W. Bukowski, Pieśń. Cyt. za: W. Gutowski, Mit − Eros − Sacrum. Sytuacje młodopolskie, Bydgoszcz
1999, s. 53).

56 Wiele spostrzeżeń pozytywistów znalazło potwierdzenie w dwudziestowiecznych badaniach
psychologicznych, por. m.in. E. Aronson, Człowiek istota społeczna, op. cit.; K. Pospiszyl, Ojciec
a rozwój dziecka, Warszawa 1980; Przemiany rodziny polskiej, red. J. Komorowska, Warszawa
1975; U. Bronfenbrener, Czynniki społeczne w rozwoju osobowości. „Psychologia Wychowawcza”
1970, nr 1 i 2; S. Gerstmann, Wpływ rodziców na zaburzenia emocjonalności, Toruń 1956.
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dziecka i całe jego późniejsze człowieczeństwo, ale jednocześnie przesądza
o tym komponencie psychicznym, na którym pozytywistom zależało szczegól-
nie: przywiązaniu do ojczyzny, manifestującym się w realizacji obowiązków,
uczuciowym przywiązaniu do rodziny, kraju, tradycji. Nie przez przypadek
opowiadanie Janka Bohatyrowicza łączy czas zdarzeń powstańczych z okresem
dzieciństwa, mitycznym czasem początku, kiedy buduje się wielka wspólnota
człowieka, ziemi, tradycji i ojczyzny-matki.

* * *

Ten dualizm w postrzeganiu postaci matki i przedstawianiu relacji między
nią i dzieckiem odziedziczą kolejne pokolenia, w szczególności zdynamizuje je
Młoda Polska. Sygnały tego dualizmu przynosi ikonografia. W przywołanym już
wcześniej Portrecie Stefana Żeromskiego z synem (płótno Leona Wyczółkow-
skiego) tak ojciec, jak i syn patrzą prosto w oczy widza; z płótna emanuje nastrój
spokoju, wzajemnego zaufania i bliskości postaci, ale obaj sportretowani patrzą
ku światu, a nie ku sobie. Rodzina żyjąca we własnym kręgu, zamknięta, skon-
centrowana na sobie, odchodzi w przeszłość. Z podobną sytuacją spotkamy się
na innych obrazach, np. u Adolfa Echtlera − już sam tytuł płótna: Kobieta
z dziewczynką na kolanach sygnalizuje odejście od relacji rodzicielskich, przed-
stawiona niewiasta zapewne jest dla dziecka kimś bardzo bliskim, niekoniecznie
jednak matką, nie jest też zapatrzona w dziecko, przeciwnie: pogrążona w sku-
pionej lekturze żyje we własnym, niedostępnym dziecku świecie. Z kolei dziew-
czynka leży jakby niedbale, na sukience ma rozsypane różnobarwne kwiaty
(symbolizują otwartość na świat natury, na „żywą”, a nie „martwą” księgę), wzrok
utkwiony w patrzącego, znowu więc ku rzeczywistości zewnętrznej. Kobieta
i dziecko przynależą tu do różnych obszarów rzeczywistości, poniekąd roz-
łącznych. Imieniny babuni Olgi Boznańskiej, jeden z wcześniejszych obrazów
artystki, jeszcze bardziej dynamizuje rozbieżność światów dziecka i dorosłego;
matkę zastępuje „babunia”, co daje autorce dodatkową sposobność wzmocnienia
wrażenia obcości. Co prawda zastosowana w tytule forma deminutywna wska-
zuje na serdeczność więzi rodzinnych, ale z drugiej strony w oczywisty sposób
wyeksponowaniu ulega różnica wieku, przepaść pokoleniowa, zatem i mentalna.
Babcia nie zauważa wejścia wnuczki, w skupieniu pogrążona jest w swoich
czynnościach (podobnie jak kobieta na obrazie Echtlera), z kolei dziewczynka,
zamknięta w sobie, zapatrzona w podłogę, trwa w świecie własnych myśli, włas-
nej tajemnicy.

Również w literaturze Młodej Polski relacje między matkami i córkami ule-
gają znacznej komplikacji. Przyczyn jest wiele − najważniejsze spośród nich to
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kryzys tradycyjnej rodziny mieszczańskiej i odkrycie erotyzmu kobiecego57. Za
przykład służyć mogą dwie powieści Zapolskiej − Sezonowa miłość (1904)
i Córka Tuśki (1907)58. W pierwszej autorka traktuje dziecko z pozoru marginal-
nie, w istocie jednak z dużą uwagą. Mała, naówczas dziesięcioletnia Pita jest naj-
pierw świadkiem, następnie niemym uczestnikiem romansu, jaki w czasie wyjazdu
do Zakopanego jej matka przeżywa z dopiero co poznanym aktorem Porzyckim.
Pita jest „ślicznie ułożoną dziewczynką”, nie ma w sobie nic z dziecięcej radości,
śmiechu, zabawy. Tuśka wychowuje ją w taki sposób, by wszelkie emocje zostały
starannie zatuszowane − stąd na ustach dziewczynki gości jedynie pieczołowicie
kontrolowany zimny półuśmiech; każde jej zachowanie, każda reakcja jest nad-
zorowana przez matkę, która chce widzieć w Picie znakomite, wierne wcielenie
jednej z masek, nadających człowiekowi znamiona postaci nie ludzkiej, lecz
zgoła kamiennej − sfinksa59. W osobie dziewczyny ma umrzeć człowiek, ożyć
zaś posąg. Życia wewnętrznego nie da się jednak unicestwić, towarzyszy czło-
wiekowi jak cień; stąd obie bohaterki − i matka, i córka − mają konstrukcję sobo-
wtórową60. Nienawykłe do autoanalizy, boleśnie odczuwają samotność, pozostają
bezradne wobec smutku egzystencjalnego; niepewne przyszłości, pogrążają się
w stan swoistej depresji, odrętwienia, letargu, w którym na zasadzie somnambu-
lizmu ruchy i gesty wykonywane są automatycznie, bez związku z „duszą” osoby
śniącej. Głębokie przeżycia emocjonalne ujawniają się jedynie w sytuacjach
ekstremalnych (taki charakter ma w powieści banalny romans).

Przykładanie kategorii moralnych do oceny działań bohaterek byłoby całko-
witym nieporozumieniem. Sezonowa miłość i Córka Tuśki podejmują problem
ludzkiego dramatu egzystencjalnego zasadzającego się na rozszczepieniu osobo-
wości. Osobowość nieskonsolidowana charakteryzuje się m.in. utratą poczucia
odrębności osoby; charakterystyczne, że Zapolska ten objaw schizofrenii przy-
pisuje oddziaływaniu społeczeństwa, które samo w sobie jest źródłem choroby:
ono kształtuje postawy zobojętnienia, bliskie wręcz autyzmowi, ono doprowadza
do dezintegracji osobowości.

57 Por. m.in. Wiek kobiet w literaturze, red. J. Zacharska, M. Kochanowski, Białystok 2002;
K. Kłosińska, Ciało, pożądanie, ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej, Kraków 1999.

58 Wiele cennych uwag w tej sprawie wnosi praca J. Zacharskiej Filister w prozie fabularnej
Młodej Polski, Warszawa 1996 (szczególnie rozdział Filister w prozie Gabrieli Zapolskiej i Wła-
dysława S. Reymonta).

59 Na obecność w literaturze przełomu wieków postaci dziecka-sfinksa zwraca uwagę E. Ihna-
towicz w książce Bohaterowie polskiej prozy współczesnej 1864-1914. Artyści, twórcy, Warszawa
1999, s. 120-122.

60 Por. M. Podraza-Kwiatkowska, Młodopolskie konstrukcje sobowtórowe [w:] tejże, Somnam-
bulicy − dekadenci − herosi, op. cit. Autorka zwraca m.in. uwagę na obecność motywu rozdwojenia
jaźni w literaturze przełomu wieków, szczególnie na inspiracje płynące ze strony badań psycholo-
gicznych i psychiatrycznych.
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Tuśka nie potrafi dotrzeć do wewnętrznej prawdy o sobie, dotknąć żywej
materii własnej psychiki. Maska troskliwej matki, wiernej i gospodarnej żony staje
się przeszkodą, ujawnia swą nicość w zetknięciu z autentyzmem nieokiełznanego
życia uosobionym w postaci Porzyckiego. Odrzucając jedną maskę, przybiera
jednak Tuśka kolejną, zaczyna grać rolę, w której znowu nie jest sobą: rolę
expressis verbis... aktorki. Egzystencja Tuśki sprowadza się do pełnienia kolej-
nych ról, podobnie zresztą jak życie jej męża (szczególnie jaskrawy przykład:
podstarzały, zmęczony Żebrowski w roli wysokogórskiego junaka u boku ko-
chanka własnej żony). Z Żebrowskiego maska opada raz, gdy poruszony całuje
rannego syna w rękę po jego nieudanej próbie samobójstwa; dostrzega w tym
momencie, że materia życia wykracza poza horyzont jego doświadczeń i że gest
syna ujawnia głębię ludzkich przeżyć. Jest ona jednak dlań niedostępna61, stary
Żebrowski nie potrafi żyć inaczej. Sytuacja graniczna, stanowiąca w jego bio-
grafii duchowej analogię romansów Tuśki i − w drugim tomie dylogii − Pity,
pozwala doświadczyć życia w jego nieokiełznanym autentyzmie i heroicznej wiel-
kości. Prawdziwy dramat rozgrywa się dalej: Żebrowski powraca do wyuczo-
nych, konwencjonalnych, trywialnych ról (ojca, męża, kochanka), przywdziewa
kolejną żałosną, groteskową maskę: tym razem podstarzałego lowelasa usidlonego
przez młodą służącą.

Również Tuśka wyczuwa, że poza maskami (matki, żony, kochanki) kryje się
inne życie, jednak podobnie jak jej mąż nie potrafi zdobyć się na trud auto-
kreacji, trud istnienia, poszukiwania prawdy o sobie. Konsekwentnie odgrywa
kolejne role − wiarołomnej żony i zdradzonej kochanki. Jej wychowawcze dzia-
łania oparte są na przekonaniu, że − skoro życie upływa na maskaradzie − należy
Pitę „wtłoczyć” w przygotowaną, sprawdzoną rolę grzecznej córki, układnej,
uległej, całkowicie podległej jej woli. W efekcie Pita jako człowiek śpi, żyje zaś
jako maska, jako manekin.

Pozytywiści atakowali system wychowania czyniący z kobiety salonową lalkę
i ozdobę domu, reprezentacyjny dodatek do postaci męża. Zapolska idzie dalej:
pokazuje, że tę rolę pełni nie tyle kobieta wobec męża (tu pojawia się w pisar-
stwie Zapolskiej echo koncepcji walki płci), ile córka wobec matki; byłaby to
więc walka wewnątrz płci, swoista wojna domowa, w wyniku której matka buduje
swą pozycję towarzysko-społeczną na zgliszczach osobowości córki. Synowie
Tuśki żyją poza obszarem jurysdykcji matki, występują zresztą w odmiennych niż
Pita rolach, są otwarci na wyzwania niesione przez życie, poświęcają się idei, która
ich przerasta, są wewnętrznie niespokojni. Matka postrzega Pitę przez pryzmat jej
urody, wdzięku, posłuszeństwa i manier, szczególnie zaś umiejętności skrywania
emocji, przeżyć, doznań. Pita ma być bowiem ozdobą swojej matki.

61 Odmiennie interpretuje tę scenę J. Zacharska, omawiając relacje między filisterstwem i kołtu-
nerią (Filister w prozie fabularnej Młodej Polski, op. cit., s. 127).
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Sprawie tej poświęca Zapolska wiele uwagi, stosując technikę zmiennego
punktu widzenia narratora oraz posługując się konstrukcją bohatera prowadzą-
cego. Ważnym elementem okazują się włosy Pity, nadające dziewczynce charakter
istnego bóstwa onieśmielającego urodą, ale jednocześnie mającego w sobie coś
i z nieśmiertelności, i z nieziemskości. Scena w drugim tomie dylogii, kiedy
to Tuśka postrzega z trwogą, że córka wkraczając w wiek adolescencji traci włosy,
sygnalizuje dramatyzm egzystencji; nieuchronność przemijania oznacza, iż dzie-
cięca potulność będzie miała granice, Pita bowiem stopniowo staje się starsza
(czego oczywistym sygnałem są erotyczne umizgi Porzyckiego), wkracza w doj-
rzałość − zatem prędzej czy później będzie musiała stracić dziecięcą urodę mło-
dej nimfy „złocistej od złocistych pukli”, by przywołać określenie Antoniego
Langego (Rym). Przestanie być ozdobą matki − ozdobą analogiczną do nowej
kreacji, którą Tuśka kupuje za zaoszczędzone przez męża pieniądze, by zrobić
wrażenie na środowisku i zakopiańskiej cyganerii, i zakopiańskiej ulicy.

Pita tak jest wychowywana, by stanowiła wierne odzwierciedlenie masek Tuśki
i związanych z nimi manier, gustów, całego świata pozorów, sztuczności, pruderii,
wyuczonych zachowań, spoza których mimowolnie raz po raz przebija tajemna,
nieznana, ukryta natura. W zamierzeniu Tuśki Pita winna więc grać podwójną rolę,
przywdziać dwojaką maskę: pierwszą jest maska urody, drugą − maska osoby;
obie te maski mają obszar wspólny − jest nim hipotetyczna obecność zewnętrz-
nego obserwatora będącego punktem odniesienia i ostatecznym katalizatorem
wszelkich działań. Dlatego tak naprawdę nic o Tuśce nie wiadomo, jest ona taka,
jaką kreują ją otaczające osoby. Pita narzuca jej rolę matki, w której Tuśka czuje
się jak w ciasnym gorsecie, Żebrowski narzuca rolę żony, równie doskwierającą
i równie obcą, Porzycki − rolę kochanki, ale za sprawą nieszczęsnego zbiegu
okoliczności także i ta rola okazuje się źródłem gorzkiego poczucia niespełnienia.
To są maski, pod którymi śpi prawdziwe życie, ukrywa się prawdziwy człowiek.

Podobnie jest w przypadku Pity. Dzieciństwo odkrywa w niej Porzycki, ten
sam Porzycki odkryje w niej kobietę i wykreuje nową rolę. Dziewczyna bowiem
nie jest kształtowana na salonową lalkę, jak miało to miejsce we wczesnopozy-
tywistycznej prozie tendencyjnej. Zapolska widzi w niej lalkę innego rodzaju:
Pita jest formowana przez osoby, które z nią przebywają, powiela więc − dzięki
skuteczności metod wychowawczych − strukturę psychiczną Tuśki. Obecność
matki narzuca jej rygory mieszczańskiej grzeczności, obecność Porzyckiego
wyzwala strzępy autentyzmu. Pierwszym ogniwem tego autentyzmu jest pełna
i beztroska dziecięcość: dziewczyna śmieje się tylko w towarzystwie Porzyckie-
go, który, choć jest pod względem moralnym postacią niejednoznaczną, wnosi
powiew życia i radości, na krótko przerywa chorobliwą maskaradę. W drugiej
części dylogii Pita w towarzystwie Porzyckiego staje się z nagła kobietą i nie-
spodziewanie, ale bez zaskoczenia dla siebie, wkracza w świat erotyzmu.
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Podobieństwo obu bohaterek − matki i córki − jest uderzające, ale tylko pozor-
ne, ograniczone do rzeczywistości wyznaczonej przez behawioralny krąg gestów
i mimiki. Tuśce udało się osiągnąć cel wychowawczy: przywdziała córce maskę,
za którą dziewczynka na zawsze skryje emocje, potrzebę zabawy czy uśmiechu,
jednak narracja wyraźnie sygnalizuje odrębność osób.

[Tuśka] ubrana czarno, w owej batystowej sukni, do której dokupić musiała kapelusz
i parasolkę, wzbudza niekłamany zachwyt w Porzyckim. Aktor literalnie chłonie ją
oczyma. Obok niej Pita, jakby dla kontrastu cała w bieli, w ogromnym, białym kape-
luszu, jest wiernym odbiciem matki62.

Wydawać by się mogło, że Zapolska posługuje się językiem barokowym,
a opis został oparty na zaskakującym koncepcie. Nic bardziej błędnego: Tuśka
i Pita to odbicia zwierciadlane, fotograficzne. Jak lustro odwraca odbijane strony,
jak fotografia zamienia w negatywie biel na czerń i czerń na biel − tak matka
i córka będąc „wiernymi odbiciami” stają się swym zaprzeczeniem.

Pod piecem, owinięta pledem siedzi Tuśka. Koło okna, owinięta pledem, siedzi Pita.
Obie jednako wyciągnęły nogi, obie jednako ukryły podbródki w fałdy pledów. Tuśka
patrzy z pogardą na ten nędzny ogień, nie mogący zwalczyć paru gałązek sośniny. Pita
patrzy z podziwem na smugi deszczowe, zwalczające wszystko63.

Opis znaczący i nacechowany, nasycony ironią. Kontrast postaci ujawniony jest
poprzez perspektywę, z której bohaterki oglądają świat i nadają mu znaczenie.
Tuśka patrzy „z pogardą”, Pita „z podziwem”; wzrok Tuśki zatrzymuje się leniwie
w obrębie przestrzeni zamkniętej, wzrok Pity skierowany jest ku światu zewnętrz-
nemu; ogień − symbol chuci, płciowości i żądzy − jest żywiołem Tuśki, woda
− symbol chaosu, potęgi, ale także oczyszczenia − jest ukrytym żywiołem Pity.

Dlaczego ukrytym? Odpowiedź na to pytanie niesie diagnoza Zapolskiej tycząca
kierunku i metod wychowania prowadzących do pełnej uniformizacji człowieka,
pozbawienia go rysów indywidualnych tyle w zachowaniu i wyglądzie, ile w spo-
sobie myślenia. Znakomicie ilustruje to opis córek pani Warchlakowskiej:

Jest to rodzaj umundurowanej małej armii o cienkich, zawsze złośliwie zaciśniętych
usteczkach. Ręce duże, nogi duże, piersi płaskie, biodra sterczące, moc piegów, śliczne
oczy, śliczne włosy, brak słuchu, zdolności matematyczne, dowcip jak u starego dzien-
nikarza, znajomość tajemnic życiowych zdumiewająca, zaczepność małych buldogów
− słowem, tysiące rozkosznych przymiotów, stwarzających wielce udatną i obiecującą
całość64.

62 G. Zapolska, Sezonowa miłość, Kraków 1960, s. 170.
63 Ibidem, s. 23.
64 Ibidem, s. 88.
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Czy Pita jest elementem owej „udatnej i obiecującej całości”? Z pozoru tak,
przynajmniej takie są zamierzenia Tuśki, dążącej do uczynienia z córki jeszcze
jednej lalki ze „sfinksowym uśmieszkiem”65. Córka w towarzystwie matki rze-
czywiście staje się zamknięta, pozbawiona wyrazu, głębi, autentyzmu, powiela
narzucone schematy; z nagła, niezauważalnie budzi się do życia jako kobieta.

Dylogia Zapolskiej to jeden z wielu przykładów dokonywanej na gorąco lite-
rackiej analizy problemów dziecka jako „człowieka domu”. Rodzinne relacje
między dzieckiem i rodzicami, starszym rodzeństwem, dalszymi członkami ro-
dziny jadowicie wykpił Boy-Żeleński w Słówkach; częściej powracają jednak
− jak u Zapolskiej − refleksje serio, analizy skupione i minorowe, obrazy przygnę-
biające. Zapolska jest tu może szczególnie drapieżna, ale przecież jej obserwacje
znajdują potwierdzenie w licznych tekstach literackich okresu. Choćby w Próchnie
Berenta, powieści pod wieloma względami znamiennej, obraz domu rozpina się
między skrajnościami: z jednej strony mamy klasyczny topos matki (przed jej
portretem klęka Borowski), z drugiej − obrazy umieszczone kontrapunktowo
(stosunek syna do matki nacechowany erotyzmem, w efekcie matka jest pierwszą
kochanką; poniżający i gnębiący ojciec, który wyśmiewa twórcze próby syna).
Te gorzkie obrazy bardzo silnie wzmacnia proza Korczaka (Dziecko salonu66).
Requiem aeternam Przybyszewskiego przynosi portret zgwałconej matki „nie-
rządnicy, dzieciobójczyni”, pełnej żądzy skierowanej ku synowi; jednocześnie
ojca − odrażającego rywala i antagonisty. U Marii Komornickiej ojciec-czarow-
nik jest uśmiercony za sprawą córki, która odczuwa „grzeszną radość” ze swego
czynu67. Powracającym motywem młodopolskiej refleksji staje się niechciane
macierzyństwo i ojcostwo (Żuławski, Irzykowski). Prowadzi to z kolei do wpro-
wadzenia do kreacji rodziców nowego rysu − jest nim nienawiść do własnego
dziecka. Przykładem Historie maniaków Jaworskiego: czerwona plamka na twarzy
Medi, stygmat zdrady, wywołuje niepokój rodziców, popycha matkę do zbrodni
dzieciobójstwa; motyw ten znajduje drastyczne egzemplifikacje w Dziejach
grzechu Żeromskiego czy w Wężach i różach Nałkowskiej, gdzie matka zabija
umysłowo chorą córkę.

Zbrodnia jest skrajnym przejawem i zarazem dowodem nienawiści. Dowo-
dów mniej drastycznych, ale za to głęboko raniących dziecko, dostarcza lite-
ratura masowo, pokazując całkowity rozpad domu, u źródeł którego to rozpadu
leży dekompozycja archetypicznych więzi między rodzicami i dziećmi; jaskrawe
egzemplifikacje przynoszą dzieła Korczaka, ale nie tylko − przykład z Halucy-
nacji Licińskiego:

65 Ibidem, s. 22.
66 Por. m.in. I. Maciejewska, Narodziny powieści. Pierwsze powieści Janusza Korczaka [w:]

Janusz Korczak. Pisarz − wychowawca − myśliciel, op. cit.
67 M. Komornicka, Baśnie. Psalmodie, Warszawa 1900, s. 18.
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...ojciec mój od chwili bankructwa nadziei pokładanych we mnie nie chciał mi kupić
ani jednej książki i podarł nawet elementarze szkolne.
Tak samo zachowywał się wobec wszystkich mych potrzeb. Nie kupował mi ubrania
ani obuwia: strzępy na plecach nosiłem, a ludzie przechodzili obok i śmiali się wzgard-
liwie.
Nienawiść mnie kąsać poczęła, rozdmuchał ją szatan, rozkrwawił: raz zmierzchem
chwyciłem kamień i zabiłem ojcu jego ulubionego psa. Upadł z jękliwym skowytem
u nóg pana i nie wstał już więcej.
Wtedy ojciec wypędził mnie z domu68.

Z perspektywy Młodej Polski szczególnego znaczenia nabierało niezrozumie-
nie specyficznych potrzeb psychicznych i w konsekwencji brak akceptacji prowa-
dzący do odrzucenia dziecka-artysty, najczęściej przez ojca, który − jeśli rzecz
ująć z perspektywy archetypowej − reprezentować powinien „to, co twórcze, co
pobudzające ruchem”, aktywnością, co prowadzi ku kreacji (Hedwig von Beit)69.
Młoda Polska szczególnej analizie poddaje taką postawę rodziców, u źródeł której
leży konflikt między artystą i społeczeństwem: rodzice stoją po stronie społe-
czeństwa, nie rozumieją twórczej aktywności dziecka, więc niszczą rodzącą się
w jego duszy wrażliwość, co staje się źródłem wiecznego cierpienia, osamotnie-
nia i poczucia klęski dorosłego artysty (Próchno Berenta).

Na przeciwległym wobec odrzucenia dziecka biegunie sytuują się te sceny
i obrazy, które wskazują na inny wariant destrukcji domu: już nie odrzucenie,
lecz bardzo silne przywiązanie staje się źródłem choroby i zaczynem rozkładu.
Dotykamy nie tylko kwestii znaczącej z perspektywy refleksji nad zagadnie-
niami pedagogicznymi70, ale przede wszystkim fundamentalnej dla modernizmu
opozycji wolności i zniewolenia. Motyw zaborczej miłości rodziców pojawił się
już w pozytywizmie, w Młodej Polsce nabrał szczególnego wymiaru: chodzi mia-
nowicie już nie o demoralizację i w konsekwencji nieprzystosowanie do życia
społecznego (artysta z natury był „nieprzystosowany”), ale o zniewolenie ducha,
które niszczy korzenie bytu psychicznego, korzenie jaźni. Obrazy rodziców
dążących do zawłaszczenia dziecka są na tyle powszechne, że można mówić
o stereotypizacji ujęcia. Piotr Strumieński chce uczynić syna dziedzicem talentu
Angeliki i jej transcendentalnym wcieleniem, wychowuje go na artystę, grając
przed dzieckiem „komedię” (określenie narratora71, jakże bliskie Zapolskiej);

68 L.S. Liciński, Halucynacje, op. cit., s. 149-150.
69 H. von Beit, Der Ort des Magischen [w:] Symbolik des Mürchens, Bern 1971, s. 97. Cyt. za:

A. Czabanowska-Wróbel, Baśń w literaturze Młodej Polski, op. cit., s. 63.
70 Zagadnienia te nabierały szczególnej mocy ze względu na toczące się dyskusje nad zadaniami

wychowawczymi szkoły i rodziny, owocujące m.in. koncepcjami Ellen Key i nurtem określanym
mianem nowego wychowania.

71 K. Irzykowski, Pałuba, op. cit., s. 371 i in.
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„dzieci były figurkami na szachownicy małżeńskiej”72. Szczególnego dramatyz-
mu nabiera ta sprawa w baśni O ojcu i córce z cyklu Baśnie i psalmodie Marii
Komornickiej, gdzie zazdrość ojca przywodzi córkę do śmierci.

[Ojciec] postanowił być dla niej wszystkim w życiu, panować wyłącznie nad jej
uczuciami i myślami: gdyż pożerało go pragnienie kochania, którego nigdy nie zaznał.
− Zazdrosny o nią od dnia jej urodzin − nie dopuszczał do niej nikogo, nie odstępo-
wał jej na krok. [...] Nie uczył jej czytać − bo książki tłumaczą życie; ani pisać − bo
w piśmie łatwo się kryje zdrada; ani modlić się − gdyż w modlitwie duch ulata w nie-
biosa, on zaś w pysze swojej chciał, by Alla widziała w nim istotę najwyższą i stwórcę
wszechrzeczy73.

Podobnie jest u Brzozowskiego (Sam wśród ludzi), gdzie dom rodzinny staje
się „przerażającym symbolem spętania człowieka, zaprzeczającym jego wolno-
ści” (Marta Wyka)74. Brzozowski tak określił zarówno własne, jak i pokoleniowe
doświadczenia rodzinne:

Życie uczyło nas konsekwentnej, cynicznej rezygnacji. Wychowywano w nas poza
domem i w domu niewiarę w siebie. [...] Rodzina bezwiednie albo też i świadomie pie-
lęgnowała lęk przed siłą, wiarą i wolą. Łagodna samopogarda, zgorzkniała, cyniczna
rezygnacja, ironiczne niedowierzanie stanowiły emocjonalne zabarwienie świadomo-
ści naszej od pierwszej chwili już samoistnego życia. Mówię naszej, bo ten sam styl,
te same braki, znużenia wyczuwam u wszystkich, nielicznych zresztą, pisarzy mego
pokolenia75.

Dlatego spontaniczny rozwój dziecka rozumie Brzozowski jako „zrywanie pęt”:
mozolną wędrówkę ku psychicznej wolności.

Tą samą drogą szedł Korczak, szczególnie jako autor młodzieńczego Dziecka
salonu, w którym podstawowym zagadnieniem jest bunt otwierający drogę do
wolności i pełni człowieczeństwa. Narratora Dziecka salonu stać na to, na co
Picie zabrakło świadomości, dojrzałości i determinacji: stać go na zrzucenie maski.
Podobnie jak w dylogii Zapolskiej, źródłem deformacji osobowości dziecka jest
system wychowawczy czyniący z człowieka niewolnika (alegoryczny sen opisany
w zawiązaniu akcji powieści: bohater-narrator wciela się w postać psa z „kagań-
cem na duszy”). Tu jednak podobieństwa się kończą. Uwaga Korczaka bowiem
− inaczej niż uwaga Zapolskiej − skoncentrowana jest na wielu dziecięcych

72 Ibidem, s. 187.
73 M. Komornicka, O ojcu i córce. Wyd. cyt.: Utwory poetyckie, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska,

Kraków 1996, s. 88.
74 M. Wyka, [wstęp do:] S. Brzozowski, Sam wśród ludzi, op. cit., s. LV.
75 S. Brzozowski, Styl Ibsena [w:] Kultura i życie, Warszawa 1936, s. 144-145. Cyt. za: M. Wyka,

[wstęp do:] S. Brzozowski, Sam wśród ludzi, op. cit., s. LV.
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postaciach, które bohater postrzega dzięki swemu przebudzeniu: wyrwawszy się
z niewoli własnego ojca, wybierając wyzwanie wolności, staje twarzą w twarz
z gorzką prawdą o cierpieniach adolescencji, poznaje „trud dorastania, trud mło-
dości”, jak dowodzi Irena Maciejewska. Jej zdaniem powieść ukazuje dziecko
„w szerokim kontekście uwarunkowań społecznych: od ulicy po salon, oraz prob-
lemów egzystencjalnych, tym trudniejszych, że doświadczanych po raz pierwszy
w procesie dojrzewania”76.

Wszyscy bohaterowie powieści Korczaka są postaciami, które zdobyły się na
ów trud dojrzewania, autokreacji, trud dzieciństwa i młodości. Nie ma tu żad-
nej Śpiącej Królewny pogrążonej w bezczynnym oczekiwaniu na zmianę losu;
początkowy sen bohatera omawianej powieści staje się punktem wyjścia we-
wnętrznego buntu, zarzewiem niepokoju egzystencjalnego − od tego momentu
rozpoczyna się droga ku prawdziwie ludzkiej dojrzałości, mądrości i głębi.
Każdy z plejady dziecięcych bohaterów Dziecka salonu kroczy po tej drodze
„burzy” (tak nazwie młodość jeden z chłopców), przeżywając własne krzywdy,
zmuszony do posłuszeństwa, uciekając w marzenia od rzeczywistości podłej,
pełnej plugastwa, niegodziwych ludzi, krzywd. Korczak pokazuje dzieciństwo
bezdomne, mroczne i bolesne, poddane cierpieniu i przemocy, dzieciństwo
w którym mały, niedojrzały człowiek zmuszony jest przyjmować z góry narzu-
cone wzorce osobowe − wbrew własnej woli, wbrew prawdzie, wbrew okolicz-
nościom, nawet wbrew porządkowi aksjologicznemu:

Nie wolno Adelci bawić się wesoło i biegać z chłopcami. Nie wolno jej mówić na chłop-
ców: „mój mąż, mój narzeczony”. Czemu dawniej sami mówili, a teraz nie wolno? Oto
dziewczynkę wychowują na nałożnicę, a ona nie wie, bo wiedzieć nie może − czy
dziw, że jej smutno i źle?77.

Początkowa, alegoryczna scena utworu (sen utożsamiający narratora z psem)
ma swoje wielorakie rozwinięcia w sekwencji bezpośrednio sąsiadującej: „Oto
pewnego razu jeden z przechodniów spojrzał na mnie i miast rzec: «jaki to ładny
piesek» − powiedział poważnie, z głębokim smutkiem w oczach: − Ten pies
ma kaganiec na duszy”78. Wkrótce też narrator dodaje: „Zgubiłem duszę...”79.
Indywidualność zostaje zdławiona przez tresurę domową, szkolną, ale w równej
mierze kulturową: bohater, oczytany, kształcony na najlepszych dziełach prze-
szłości i współczesności („ja − to Mickiewicz, Rozbicki, Żuławski... Ja − to po-
wieści polskie oryginalne i tłumaczone”) nie wie, kim jest naprawdę, poszukuje

76 I. Maciejewska, Narodziny formy. Pierwsze powieści Janusza Korczaka, op. cit., s. 56.
77 J. Korczak, Dziecko salonu, Warszawa 1906, s. 216.
78 Ibidem, s. 7.
79 Ibidem, s. 69.



189

2. Homo domesticus

rozpaczliwie jakiegokolwiek punktu odniesienia, jakiejkolwiek odpowiedzi na
pytanie o punkt orientacyjny w chaosie życia:

Chciałem być aktorem, poetą, księdzem, wodzem, podróżnikiem, chemikiem, adwo-
katem, Kmicicem, − co kilka dni kochałem się w innej ze spotykanych w drodze do
szkoły pensjonarek80.

Tożsamość wykuwa się w cierpieniu, w którym dziecko na wzór bohaterów
romantycznych pozostaje samo, mozolnie przedzierając się przez narzucane mu
maski, społeczne i rodzinne role, szkolną sztampę mechanicznie powielanej wie-
dzy. Cierpienie nie idzie jednak na marne: bohaterowie Korczaka, tragiczni indy-
widualiści, pozostają sobą. Dowodem oczywistym indywidualności jest język,
jakim się posługują. „Nawet pięcioletnia Zośka (w rozdziale Zośka) i trzyletni
Kazik (w rozdziale Łzy mówią) tworzą swoje własne sposoby wypowiedzi” −
komentuje Irena Maciejewska81. Język jest wyrazem życia wewnętrznego, stąd
właśnie jego indywidualizacja. Korczak bowiem, konsekwentnie pokazując dzie-
cięcych bohaterów twórczych i poszukujących, dramatycznie wydobywających
się spod natłoku brutalności, pozostaje pisarzem poszukującym prawdy i głębi,
wierzącym w heroiczny wymiar jednostkowego ludzkiego bytu. Indywiduali-
zacja człowieka, odnalezienie tożsamości jest warunkiem heroizmu.

Hej, wy dumni, czyście zajrzeli w pierś młodzieńca, czy wiecie, co to jest młodość,
która kipi, czyście zajrzeli w piekło, które się dzieje choćby w duszy ucznia siódmej
klasy? Tam jest burza, która porywa swą grozą majestatyczną.
Nadmiar wylewa się jak bałwany z koryta rzeki, i w szalonym pędzie chwyta wszystko
na drodze i pędzi w dal z szumem, trzaskiem, rykiem i wrzawą. Młodość − to szał.
Nadmiar sił rozrywa pierś słabą, zapał, gorączka − wstrząsa całą istotą; duch rozbu-
dzony, jak olbrzym, wstrząsa ciałem-karłem i kruszy kajdany82.

Ten poemat prozą, typowa forma młodopolska, określana przez Przyby-
szewskiego mianem rapsodu, jest z jednej strony hołdem złożonym własnej nie-
okiełznanej młodości, z drugiej − zapisem żywiołu młodzieńczego czy jeszcze
dziecięcego idealizmu, w którym potęga ducha wzmaga się dzięki ekspresji
literackiej.

Ze spontanicznym tonem młodzieńczego monologu bohatera Korczaka kon-
trastuje zimny, „utemperowany” ton listu, jaki pisze Pita, córka Tuśki. Żadnych
emocji, żadnego śladu osobistych przeżyć, żadnej dziecięcej radości życia.

80 Ibidem, s. 44.
81 I. Maciejewska, Narodziny formy. Pierwsze powieści Janusza Korczaka, op. cit., s. 67.
82 J. Korczak, Dziecko salonu, op. cit., s. 96.
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„Kochany tatku!
Czyniąc zadość rozkazowi tatki piszę po przyjeździe do Zakopanego. [...] Rączki
i nóżki kochanemu tatowi całuję i pozostaję jego najprzywiązańszą i najwdzięczniejszą
córką − Pitą.”
Cztery bruliony i dwa „na czysto” zajęły Picie przeszło godzinę czasu. [...] Gdy Pita
podeszła i wręczyła jej [matce] arcydzieło i wylew uczuć swych dziecięcych dla ojca,
Tuśka przeczytała i znalazła list zupełnie przyzwoity.
− Jedno mam ci do zarzucenia − wyrzekła do córki − to jest słowo: „rozkaz”. Gdybyś
napisała: „stosując się do życzenia, które tatuś raczył mi objawić”, byłoby grzeczniej
i lepiej.
− Dobrze, proszę mamusi − odparła Pita i bez wahania zasiadła do nowego „na czysto”83.

W życiu Pity nie ma miejsca na samotność, w której człowiek dojrzewa, na od-
rzucenie domu, stąd i nie może być mowy o autokreacji, poszukiwaniu prawdy
o sobie. Pita śpi, bohaterowie Korczaka żyją. Konsekwencją uśpienia Pity jest jej
niemal groteskowa śmierć, która już tylko dopełnia dzieła nicości. Przeciwnie
u Korczaka: konsekwencją zrzucenia maski jest dojrzałość, pełne wyzwolenie
i heroizm codziennych wyborów. Trud, a nie miałkość istnienia.

Ostateczne wyzwolenie następuje dzięki twórczości. Narrator-bohater Dziecka
salonu zbiera materiały do swej powieści − szuka ich przemierzając trudne ścież-
ki dzieciństwa i rozliczając się z własną dziecięcą przeszłością, ogromem krzywd
i upokorzeń zaznanych w psychicznej przestrzeni domu. Zrzucenie maski to od-
krycie duszy artysty. Powieść jednak nie zostanie ukończona. Dziecko salonu
to jedynie zbierane notatki, które − jak przywołany w dziele krótki improwi-
zowany, „pisany życiem” utwór nastoletniego Bronka − nie nadają się do druku,
bo „nieuczone, niezgrabne, naśladowane, niewyczute, sztuczne. Zbiór frazesów
sztubackich. Ale w tem jest dusza [...], która roi, poszukuje, która wiele będzie
cierpiała...”84. Dzieło sztuki powstaje poprzez odniesienie do gotowych form
i zastanych schematów, lecz formy te to maski domu. Dlatego właśnie Korczak
wybiera dla swego dzieła formę zaledwie notatek do powieści, luźnych szkiców
nie ujętych w spójną ramę kompozycyjną, nie poddanych literackiej obróbce:
proces rozliczeń z własnym domem nigdy się nie zakończy. Z tego samego
powodu narrator nie może ukończyć dzieła, do którego zbiera materiały: istotą
życia jest bowiem sam proces kreacji, i to kreacji szczególnej, bo nakierowanej
podmiotowo, zatem autokreacji. Być twórczym to nie pisać powieści, wiersze
czy pamiętniki, lecz obcować z prawdą o sobie, świecie, człowieku, ludzkiej
kondycji. Być twórczym to mieć odwagę cierpienia. Życie staje się wówczas
formą sztuki, sztuka − formą bytu.

83 G. Zapolska, Sezonowa miłość, op. cit., s. 65-66.
84 J. Korczak, Dziecko salonu, op. cit., s. 99.
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Tyle że byt jest w swej naturze przerażający. Prawda zaczyna ciążyć. Dzieci
bite w rodzinnych domach, wykorzystywane, deprawowane, dzieci z domów nę-
dzy i rynsztoków, upodlone, poniewierane, pozbawione nadziei, spłodzone przy-
padkiem i urodzone w nienawiści − to poruszający obszar prawdy, wobec której
narrator pozostaje bezradny. Na początku śnił, że jest psem, zagłaskanym pudlem
z wygoloną sierścią. Na końcu staje się psem, ale już innym − dzikim, ogarniętym
furią bezgranicznej niemocy:

Odejdź, bo ciebie pokąsam. [...] Bo pokąsam... bo posąkam... bo pokamsą... bo sąpokam...
bo pokąsąsam... bo po...są...ką...są...sam...85

Między snem a jego spełnieniem rozciąga się przepaść. Zrzuciwszy maskę dziecka
salonu narrator wpada w wir prawdy. Zaczyna pisać życiem − to prefiguracja
postawy i losu późniejszych poetów „porażonych śmiercią”: Stachury i Wojaczka.
„Życio-sztuka” jest naznaczoną cierpieniem i buntem tragiczną drogą ku śmierci,
drogą rozpoczynającą się od burzenia rodzinnego domu.

Obraz domu jako zaprzeczenia raju i błogiej szczęśliwości, jako „domu żałoby”
przeciwstawionego wyidealizowanemu „domowi wesela”86 nie traci jaskrawości
na przestrzeni XX wieku, ale też zasadniczo nie pojawiają się w nim jakieś istot-
nie nowe motywy, daleko posunięte przekształcenia ujawniające nieznane obszary
tragizmu dziecięcych doświadczeń. Przeciwnie: można odnieść wrażenie, że mo-
dernistyczna destrukcja domu wymusiła tak wszechstronne rozrachunki, że dal-
sze pokolenia niewiele nowego mogły w tej materii powiedzieć. „O rozpadzie
i degeneracji [pozytywistycznego] domu świadczy nie tylko ruina, ale także stan
rodzin − pisze Jadwiga Zacharska. − Są one w literaturze przedstawiane bardzo
dyskretnie i oceniane powściągliwie. Rozproszenie, rozłąka, hańba, nieporozumie-
nia małżeńskie czy konflikty z dziećmi są zaledwie sygnalizowane w powieściach
i opowiadaniach, które w wielu przypadkach próbują szukać przeciwwagi dla
prezentowanego stanu aktualnego w tradycji lub optymistycznych, choć nie
zawsze uzasadnionych perspektywach lepszej przyszłości”87. Dla modernizmu
nie ma już dyskrecji, nie ma nadziei „lepszej przyszłości”; dekonstrukcja sięga
samych podstaw domu, uderza w jego zasadnicze humanistyczne sedno. Od Przed-
piekla Zapolskiej i Dziecka salonu Korczaka po powieści lat 90. XX wieku czy
dzieła z pierwszych lat obecnego stulecia − rozkład domu ma wciąż tę samą
istotę, oparty jest na zakwestionowaniu tych samych fundamentów, na których
wspierała się wizja dzieciństwa i młodości jako człowieczego raju.

85 Ibidem, s. 347.
86 To przeciwstawienie pojawia się w Biblii, np. Koh 7,4.
87 J. Zacharska, Obraz domu w literaturze postyczniowej [w:] tejże, O kobiecie w literaturze

przełomu XIX i XX wieku, Białystok 2000, s. 182.
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Kilka przykładów.
Panna Nikt Tomka Tryzny: ojciec-górnik co i raz zaglądający do kieliszka,

chwilami wulgarny (ojciec do Marysi: „Podciąg spódnicę i wystaw dupę, bo pa-
chem po mordzie przejadę”88); matka z nadwagą i chorobą serca, nieokrzesana,
niewykształcona (Marysia o matce: „Pilnowałam, żeby żadnego błędu w uspra-
wiedliwieniu nie zrobiła, ale były tylko cztery wyrazy, w których można było
go zrobić, więc konsultacje przeszły bez słownika ortografii”89). Byłem samotny
i szczęśliwy Pawła Huelle: dziewczyna opowiadała o „delirce” ojca, ten, usły-
szawszy jej słowa, „zerwał się nagle z łóżka [...], złapał pierwsze pod ręką krzesło,
uniósł je w górę ponad głowę, po czym roztrzaskał z hukiem o ścianę”90.

I jeszcze przykład z prozy początków nowego, XXI stulecia:

Kiedy się stało na korytarzu, słychać było z pierwszego piętra monolog starego K.,
choć był to monolog apostroficzny, właściwie nawet dialog z matką, to znaczy oboje
przeklinali się nawzajem w dwóch różnych mieszkaniach, jednakowoż czyniąc to z od-
powiednim natężeniem, słyszeli się wzajemnie mimo oddzielającego sufitu względnie
podłogi. A kiedy już usłyszeli strzęp przeciwnego sobie monologu, przerywając dla
zaczerpnięcia oddechu własny, oburzali się i napędzali, i rozkręcali tym bardziej, tak
że kiedy się stało na korytarzu (a stało się, a stałem, bo wyszedłem na schody, bo z lęku
o to, by się nie stało coś na moich oczach, wychodziłem, stawałem na półpiętrze),
kiedy się stało na półpiętrze, tę przedziwną rozmowę wykluczających się pozornie
monologów można było słyszeć najlepiej, w pół drogi między wulgarnym już na dobre
jazgotem matki z niewiele bardziej wyszukanym bluzgiem ojca. [...] Czasem, nie nadą-
żając słowami za potokiem nienawiści, matka tupała wściekle w podłogę, namierzywszy
pierwej miejsce, w którym w danej chwili podłoga była sufitem dla starego K. [...] Tupa-
ła, kopała, a stary K., czując te tąpnięcia nad sobą, stawał na krześle i młotek do mięsa
z siostry szuflady wyjąwszy, walił w sufit. [...] Słyszałem więc najlepiej, kiedy stałem
na półpiętrze, kiedy się chciałem utwierdzić w ucieczce, kiedy się chciałem upewnić,
że i tego wieczoru nie pozostaje mi nic innego, jak wędrówka po osiedlach...

W. Kuczok, Gnój91

Przejmujący obraz piekła, w które zamienia się rodzinny dom, rozbijany krok
po kroku, systematycznie, jakby pozbawiany był swych najbardziej fundamental-
nych właściwości: miejsce poczucia bezpieczeństwa zajmuje sięgający samego
dna niepokój. Dom nie jest już schronieniem przed światem, przeciwnie: świat ze-
wnętrzny stanowi azyl przed własnym domem. W przywołanej powieści Kuczoka
kłótnie między rodzicami nie ograniczają się do słów. Kończący powieść obraz
nabiera cech groteskowych: dom zostaje zalany przez szambo i wchłonięty −
niczym kopalnia w Germinalu Zoli − w ziemię:

88 T. Tryzna, Panna Nikt, Warszawa 1995, s. 281.
89 Ibidem, s. 255.
90 P. Huelle, Byłem samotny i szczęśliwy, Warszawa 2003, s. 84.
91 W. Kuczok, Gnój (antybiografia), Warszawa 2003, s. 90-91.
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Załomotało. Zapadło. W siebie się wessało. W ziemię wklęsło. [...] Ze starego K. pozo-
stała tylko głowa, tylko wyraz twarzy, którym się żegnał ze światem92.

Ta symboliczna scena nabiera szerszego znaczenia: jest jakby podsumowaniem
dwudziestowiecznej drogi destrukcji, zniszczenia domu, całkowitej apokalipsy
dzieciństwa. U jej źródeł leży kryzys związków rodzinnych, kryzys ojcostwa i ma-
cierzyństwa. „Dom nie jest przedmiotem, maszyną do pisania, jest on wszech-
światem, który człowiek sobie buduje naśladując wzorowe dzieło bogów − kosmo-
gonię” − pisał Mircea Eliade93. Rozproszony archetyp domu − dowodzi Gaston
Bachelard − zostaje scalony w twórczości, marzeniach, wspomnieniach, snach.
Dom daje poczucie zakorzenienia, poczucie związku człowieka z jakimś twórczym
podłożem, pozwala na trwanie w świecie wartości i przestrzeni społecznej94. Zako-
rzenienie jest najważniejszą potrzebą ludzkiej psyche − twierdzi Simone Weil.

Zachwianie obrazu domu, jego fizycznej i duchowej przestrzeni, wywołuje
uczucie zagrożenia − jest to uczucie egzystencjalne, dane każdemu człowiekowi
bez względu na jego wiek czy doświadczenia. „Człowiek współczesny − pisał
Gérard Genette − przeżywa swoje trwanie w poczuciu lęku, szuka ukojenia, rzu-
tując swe myśli na otaczające rzeczy, wykreślając płaszczyzny i figury”, wyzna-
czające przestrzeń domu. „Lecz prawdę mówiąc − pisze dalej Genette − owa
przestrzeń-schronienie ofiaruje mu względną i niepewną gościnę, bo właśnie dzi-
siejsza nauka i filozofia przemyślnie burzy punkty orientacyjne”95. Dom musiał
ulec rozproszeniu wraz z narastaniem kryzysu wartości, wraz z destrukcją upo-
rządkowanego i spójnego obrazu świata wielorako zaświadczoną w literaturze
początku XX wieku. Jak twierdzi Clive Staples Lewis, człowiek współczesny nie
odbudował jeszcze utraconego obrazu świata96. Przykładem Dom, sen i gry dzie-
cięce Juliana Kornhausera, które są − by posłużyć się określeniem Przemysława
Czaplińskiego − „historią o niezakorzenieniu”97.

Świadectwa tego „nieodbudowania” daje także proza obyczajowa dla młodzieży
schyłku XX wieku. „Z większości powieści dla młodzieży − pisze Gertruda Skot-
nicka − można wysunąć błędny wniosek, że prawie każda rodzina jest skazana
na rozpad, rozwód lub separację. Taki obraz jest [...] odbiciem współczesnego
kryzysu rodziny”98. Przestrzeń psychiczna bohaterów jest pozbawiona odniesień

92 Ibidem, s. 207, 209.
93 M. Eliade, Świat, miasto, dom [w:] tegoż, Okultyzm, czary, mody kulturalne. Eseje, przeł.

I. Kania, Kraków 1992, s. 27.
94 Por. G. Bachelard, Dom rodzinny i dom oniryczny [w:] tegoż, Wyobraźnia poetycka. Wybór

pism, przeł. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, przedmowa J. Błoński, Warszawa 1975.
95 G. Genette, Przestrzeń i język, przeł. A.W. Labuda. „Pamiętnik Literacki” 1976, z. 1, s. 227.
96 C.S. Lewis, Odrzucony obraz, tłum. W. Ostrowski, Warszawa 1986.
97 P. Czapliński, Wzniosłe tęsknoty, op. cit., s. 51.
98 G. Skotnicka, Jaka jesteś polska rodzino we współczesnej beletrystyce dla dzieci i młodzieży?

Rekonesans tematyczno-problemowy [w:] Kultura literacka dzieci i młodzieży..., op. cit., s. 95.
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do sfery tożsamości, idei zadomowienia. Niemal obowiązujący model, wywiedzio-
ny z niskiego piętra kultury masowej, to człowiek w drodze − bohater będący
dalekim echem postaci z filmu Easy Rider według scenariusza Petera Fondy
i Dennisa Hoppera, ubogi krewny bohaterów Jacka Kerouaca; tym uboższy, że po-
szukiwanie wrażeń i przeżyć jest motywowane ucieczką nie od konsumpcyjnego
społeczeństwa, lecz właśnie ku postawie konsumpcyjnej. Próby wyzwolenia od
ponurej rzeczywistości i odnalezienia sensu życia, stanowiące głębszą warstwę
refleksyjną powieści autora On the Road, zostały zastąpione obrazami głębokie-
go nihilizmu. Z Kerouaca pozostała sama tylko rekwizytornia, pusty gest i nic
nie znaczące dekoracje (niemal klinicznym przykładem powieść Krystyny Boglar
Zobaczysz, że pewnego dnia). Zresztą nawet w pozornie arkadyjskim obrazie
przestrzeni domu, jaki daje Zosia pleciona Zdzisława Domolewskiego (wieś,
ogród, archetypowe wnętrze), pojawiają się pęknięcia, które ujawniają rozpad99:

Ja myślę, że mój tata był po to, żeby zajmować się chlewnią w pegeerze. A potem
pegeer zlikwidowano, pozamykano, wszystkie świnie zniknęły i tata stracił pracę. Odtąd
tak sobie siedzi, patrzy w okno, chodzi przy domu, naniesie szczap, porozmawia z kimś,
popatrzy na mnie, kiedy robię lekcje, a potem − nie wiadomo kiedy − wychodzi i wraca
po alkoholu. Wtedy zachowuje się tak, jak dzisiaj, wygląda tak, jak na jednym moim
portrecie, i zasypia100.

Jak się wydaje, nawet najbardziej drapieżne obrazy zniszczenia odwołują się do
swoistej „pamięci zbiorowej”, są wobec niej kontrapunktem, rodzajem zaprzeczo-
nego archetypu. Jest to obraz ruin, które „wołają” o to, co unicestwione, nieistnie-
jące, co leży u podstaw ludzkiego bytu. W tym sensie obrazy te są zaprojektowane,
by wywołać czytelniczą niezgodę na dom dziecięcej krzywdy, na krańcowo na-
ganne moralnie postawy rodziców (początek wieku: Zapolska, Korczak), ale także
ich (rodziców) egzystencjalne zagubienie, niemożność autoafirmacji własnej ludz-
kiej kondycji (Tryzna, Huelle, Kuczok). Destrukcja archetypowego obrazu domu
− domu będącego jednym z fundamentalnych czynników kształtujących ludzki
byt − wiedzie do bezdomności, która konstytuuje dwudziestowieczny krajobraz
dzieciństwa101.

99 Jest to znacznie szersze zjawisko, występujące w dziecięcej i młodzieżowej literaturze
światowej (Philip Ardagh, Philip Pullman, Francesca Simon, Eric-Emmanuel Schmitt, Neil Gaiman,
Lemony Snicket, Kate DiCamillo).

100 Z. Domolewski, Zosia pleciona, Warszawa 2003, s. 26.
101 Odrębną kategorię tworzą ujęcia groteskowe, które znajdą apogeum w prozie Bruno Schulza.

Miłosz Bukwalt dowodzi, że Sklepy cynamonowe i Sanatorium Pod Klepsydrą, podobnie jak opowia-
dania Danilo Kiša, „stanowią artystyczny hołd złożony przez synów żydowskim ojcom [...] W sposo-
bie ukazywania sylwetek ojców widoczny jest wspólny dla Schulza i Kiša zabieg uwznioślania
i deheroizacji osiowych postaci badanych utworów” (M. Bukwalt, Literackie portrety żydowskich
ojców w prozie Brunona Schulza i Danila Kiša, Wrocław 2003, s. 6-7).
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Doświadczenie szkoły jest jednym z oczywistych doświadczeń dzieciństwa.
W jej obrazie daje się zauważyć bardzo charakterystyczną ambiwalencję, szcze-
gólnie wyrazistą w prozie i poezji wspomnieniowej: im bardziej podmiot oddala
się od bieguna „dziecko”, tym większą atencją darzy szkołę, z tym większym
wraca do niej sentymentem (jest to klasyczny − używając określenia Schactera
− błąd polegający na tendencyjnym zakrzywieniu wspomnień1); każdorazowe
wprowadzenie dziecięcego punktu widzenia burzy jednoznacznie pozytywny
jej obraz, wywołuje asocjacje ujawniające sfery dziecięcych cierpień (najmniej
dokuczliwe spośród nich to nuda, poczucie braku przystosowania, nadmiar wie-
dzy koniecznej do pamięciowego przyswojenia) oraz rozliczne ułomności zwią-
zane z samą jej istotą. Tęsknota za utraconą młodością i dzieciństwem narzuca
schemat pisania o szkole albo jako kuźni charakteru, nauczycielce życia, prze-
wodniczce po świecie wartości, albo też jako czasie zabaw, beztroskich i szczęś-
liwych; nauka w tym ujęciu tworzy z zabawą niepodzielną całość, bywa więc
ujmowana przez pryzmat dziecięcej radości życia.

Znalazłszy się samotnym wobec gramatycznych prawideł, wyjątków, deklinacyj i koniu-
gacyj tworzących, jak wiadomo, podstawę filozoficznego myślenia, wnet uczuwałem
w duszy jakąś pustkę, z której głębi wynurzała się − senność. Jeśli przy takim talencie
do nieuczenia się wypowiadałem lekcje stosunkowo płynnie, to dzięki silnemu wzro-
kowi, który pozwalał mi czytać z książki odległej o dwie lub trzy ławki.

B. Prus, Grzechy dzieciństwa2

Przywołany ustęp ujawnia dystans czasowy, z jakiego narrator opisuje szkolną
rzeczywistość. To właśnie dzięki zdystansowanej narracji szkoła traci swoje po-
nure oblicze, zyskuje zaś pełnię właściwych „szczenięcym latom” radości. Powrót
w czas szkolny bywa podróżą sentymentalną; niemal kanonicznym przykładem
mogą być Gomulickiego Wspomnienia niebieskiego mundurka:

Poczciwy, czujny, niezmordowany [szkolny] dzwonek! Ileż pokoleń budzi wytrwale
z gnuśnego lenistwa do modlitwy i nauki, dwóch największych skarbów życia, bez
których nie można ani szczęścia zdobyć, ani zostać człowiekiem, w pełnym tego słowa
znaczeniu!3

1 Por. D.L. Schacter, Siedem grzechów pamięci, op. cit.
2 B. Prus, Grzechy dzieciństwa, op. cit., s. 333-334.
3 W. Gomulicki, Wspomnienia niebieskiego mundurka, Warszawa 1949, s. 19.
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Nauczyciele bywają przywoływani we wdzięcznej pamięci jako duchowi mistrzo-
wie i przewodnicy, jako ci, którzy towarzyszyli latom wzrastania i kształtowania
podstaw ludzkiej kondycji i tożsamości podmiotu. Takie postaci z reguły wymie-
niane są z imienia i nazwiska, jakby autor wspomnień poprzez słowa spóźnionej,
bo wyrażonej dopiero po latach wdzięczności dążył do oddania chwały i stworze-
nia trwalszego niźli w spiżu ryty pomnika. Aleksander Świętochowski przywołuje
postać Pawła Dembowskiego „prawdziwego mistrza młodzieży szkolnej”:

Dziwny to był człowiek! Nigdy nie uśmiechnął się w szkole − a był przez uczniów
kochany; nigdy nie krzyczał i nie karał, a był bardziej słuchany niż najsurowszy
pogromca4.

Żeromski kreśli sylwetkę Antoniego Gustawa Bema, wybitnego nauczyciela
kieleckiej szkoły, człowieka o szerokich horyzontach, który odegrał ważną rolę
w kształtowaniu osobowości przyszłego pisarza:

Moim nauczycielem języka polskiego w ciągu wielu lat był Antoni Gustaw Bem, języ-
koznawca i historyk, krytyk literacki i pierwszorzędny, wzorowy, nieskazitelny polski
stylista. [...] Na szkolnej ławie, a raczej pod tą ławą pisane stosy liryk, olbrzymich poe-
matów i nie mniejszych tragedii oraz powieści − ten mój mistrz młodych lat i nigdy nie
zapomniany dobroczyńca duchowy cierpliwie wertował i okrutnej poddawał krytyce,
nie tylko na dalekich samowtór spacerach, lecz i publicznie na lekcjach. Każdy wów-
czas rusycyzm, gdyby się był okazał, podlegał wypaleniu białym żelazem szyderstwa,
którego mi ten pasjonat nie szczędził, jak we wszystkim, do czego przykładał ręki.
Zabawna to rzecz, gdy się stwierdzi, że wypalanie rusycyzmów na lekcjach języka
polskiego dokonywało się − w języku rosyjskim5.

W innym miejscu raz jeszcze powraca do Bema:

Od pierwszej lekcji jego [...] inna epoka, inna era zaczyna się w życiu moim. [...] On był
moim ideałem, wyrocznią6.

Ale to wszystko są wspomnienia pisane z dystansem i nostalgią, wspomnienia
pozwalające na spokojny, pozbawiony negatywnych emocji ton rozwagi. Upływ
czasu pozwala określić punkty mocne, na których wznosi się i funduje poczucie
zakorzenienia w przeszłości.

4 A. Świętochowski, Wspomnienia, oprac. S. Sandler, Wrocław 1966, s. 162.
5 S. Żeromski, O czystość i poprawność języka. „Język Polski” 1916, nr 5/6. Cyt. za: J. Kądziela,

Wstęp do: S. Żeromski, Dzienniki (Wybór), oprac. J. Kądziela, BN I 238, Wrocław 1980, s. IV-V.
6 S. Żeromski, Kilka wspomnień z lat mego dzieciństwa. Wyd. cyt.: S. Żeromski, Dzienniki,

op. cit., s. 6, 8.
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Dzieci jako bohaterowie literaccy nie mają już tak jednoznacznie pozytyw-
nego stosunku do szkoły i nauczycieli. Z jednej strony powszechne są obrazy
ujawniające nieskrywany entuzjazm, który towarzyszy edukacji (rzeczywistej lub
dopiero oczekiwanej), marzeniom o nauce w szkole (Żywot Beldonka Dygasiń-
skiego, Ze szkoły Konopnickiej) lub w domu (A...B...C... Orzeszkowej), z drugiej
− obrazy krańcowo odmienne: w Nad Niemnem syn Kirłowej źle i niechętnie
się uczy, Boleś przed nauką ucieka przez okno, byle tylko „zażyć wywczasu”;
w „obrazku” Sienkiewicza Z pamiętnika korepetytora problem ujęty został w per-
spektywie całkowicie poważnej: mały chłopiec poddany procesowi edukacji
w zrusyfikowanej szkole, „zgarbiony pod ciężarem cyrylskich książek” staje się
starcem „ze zmarszczkami w kątach oczu, tłumiącym ustawicznie jakby wybuch
płaczu”7. Szkoła, w której nauka jest „tragedią dla dzieci”, szkoła „przygniatająca
[dziecku] pierś i depcąca wszystko, co go nauczono czcić i kochać w domu”8,
stała się miejscem przeżyć głęboko destrukcyjnych.

Nie znaczy to, że pozytywiści postulowali wprowadzenie jakichś alternatyw-
nych form edukacji, które mogłyby zastąpić przestarzały system szkolny, prze-
ciwnie: Świętochowski, Dygasiński, Orzeszkowa wielokrotnie wskazywali na
konstruktywny wpływ oświaty na poziom moralności społecznej, w szczególny
sposób moralności dziecka, w którym dostrzegano zarzewie społeczeństwa przy-
szłości. Orzeszkowa pisała na przykład, że oświata, czy to prowadzona metodą
edukacji domowej, czy szkolnej, „przynieść musi w ostatecznym wyniku swym
wzrost dobrych i skutecznych uczuć i czynów”9.

Chodzenie do szkoły traktuje się − analogicznie do zabawy − jako wyróżnik
dzieciństwa, stąd w opisach przeżyć wieku dziecięcego zawsze zajmuje ważne
miejsce. Dopiero lata dalsze, od przełomu wieków XIX i XX poczynając, przy-
niosą dominację wakacji nad zwyczajnym tokiem edukacyjnym10; tu, w dobie
postyczniowej, panuje wszechwładnie okres nauki − panuje do tego stopnia, że
w tekstach wspomnieniowych, np. u Sowińskiego, wakacje wyrugowane są na
margines przeżyć, doświadczeń i faktów. Sprawa o tyle charakterystyczna, że
Sowiński jako dziecko mieszkał na stancji, zatem okres świąt i wakacji wiązał się
z radością powrotu do domu i rodziny. Tym jednak przeżyciom narrator w ogóle
nie poświęca uwagi, koncentruje się jedynie na okresie szkolnym. Wynika to
zapewne z przyjętej strategii autorskiej, na którą wpływ przemożny musiała mieć

7 H. Sienkiewicz, Z pamiętnika korepetytora, op. cit., s. 291.
8 Ibidem.
9 E. Orzeszkowa, O wpływie nauki na rozwój miłosierdzia, Lwów 1876, s. 33. Cyt. za: S. Jedy-

nak, Etyka polska w latach 1863-1918, op. cit., s. 48.
10 Widać to już u Hertza, szczególnie zaś w wakacyjnej powieści przygód kierowanej do na-

stoletnich czytelników, która bardzo bujnie rozwinęła się w latach trzydziestych, a następnie po
1945 r.
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społeczna świadomość, łącząca w schematyczny sposób dzieciństwo z okresem
doświadczeń szkolnych (Schacter powiedziałby, że jest to przykład tendencyjności
pamięci). W domach przebywały jedynie bardzo małe dzieci, większe wyruszały
do szkoły i tam spędzały czas, wzrastając w doświadczeniach, często bolesnych
i trudnych. Jeśli dziecko do szkoły nie szło, był to dowód nieprawidłowości
sytuacji − i ta kwestia zyskuje specyficzne zabarwienie znaczeniowe, staje się
dowodem „upośledzenia” środowiska, z którego bohater się wywodzi. Tak więc
zbiegają się tu dwie perspektywy: społeczna, w której obecność lub nieobecność
szkoły jest probierzem sytuacji socjalnej, oraz związana z toposem, w której szkoła
łączy się z dzieciństwem w sposób trwały i nierozerwalny.

Właśnie ta druga perspektywa, związana z toposem dziecka i dzieciństwa,
a także − szerzej − całego okresu dziecięco-młodzieńczego, nakazuje wyposaże-
nie bohatera w ciekawość poznawczą, głęboko zakorzenione pragnienie nauki
i zdobywania wiedzy. W dziełach i dziełkach pisanych ad usum Delphini służy
to, oczywiście, realizacji zadań społecznych i kształtowaniu pożądanego modelu
człowieka czasów przyszłych: światłego, wykształconego racjonalisty11; w utwo-
rach pozbawionych precyzyjnie pod względem wiekowym określonego adresata
nie obowiązywały już tak sztywne reguły formowania stosunku czytelnika do pro-
cesu edukacji młodych pokoleń (sprawa ta była wszak zrozumiała sama przez się
i nie wymagała dodatkowych uzasadnień). Pożądanie wiedzy jest tu komponen-
tem osobowości dziecka, funkcjonuje w jego przestrzeni psychicznej w sposób
równie oczywisty jak skłonność do zabawy. Tak więc dziecięcy bohaterowie
chcą się uczyć, z chęcią, może nawet entuzjazmem przyjmują nauki ofiarowane
przez światlejszych rówieśników, cieszą się, gdy uzyskają fundusze pozwalające
na podjęcie lekcji szkolnych (Dola Maciejowskiego); wreszcie, pozbawieni ukie-
runkowania i opieki, samodzielnie próbują zdobyć wiedzę i umiejętności objęte
systemem szkolnym. To, co osiągną, stanowi kapitał na całe życie i tym wyżej
jest ceniony, im więcej trzeba było pokonać przeciwności losu, znieść drwin
ze strony rówieśników bądź rodzeństwa, które gardziło „niekształconym” bratem
czy siostrą.

Nie przeszedł jeden, żeby włosów nie targnął, nie szczypnął, pod ziobro kułakiem
nie zajechał... To ono ciało na mnie, pani moja, ino sie od siniaków bestrzyło...
Te ramienia, te boki, te plecy, to aże graniate były na mnie... Ale najbarziej to mnie one

11 Pozytywistyczna literatura dla dzieci i młodzieży rozwija tę kwestię zarówno w czasopismach
dla młodego wieku („Wieczory Rodzinne” czy „Przyjaciel Dzieci” bardzo rozbudowują działy popu-
laryzujące naukę), jak i w licznych utworach stricte literackich − wystarczy przywołać przykładowo
takie teksty jak Co węgielek opowiedział Zygmusiowi Bukowieckiej, Czary w krainie wiedzy Buckley,
Pamiętniki mądrej muchy Zahajkiewicza, dla nieco starszych czytelników powieści Zuzanny Rabskiej
czy Erazma Majewskiego.
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chłopaczyska poniewierały, żem ich uglądała, jak się na książce uczyły. To mnie odpę-
dzali, to mnie bili, to Bóg wie niejak cudowali, a ja i tak się zauczyła!12

To „zauczenie” dziecięce daje zbawienne skutki, jest skuteczne i trwałe, kształ-
tuje podstawy człowieczeństwa: dla ubogiej baby z noweli Konopnickiej najcen-
niejszym skarbem jest „szara, bibulasta, krzywo obcięta książczyna”:

Bo też chleb dobre posilenie jest, a nauka jeszcze lepsze. Miałby człowiek naukę
dobrą, nie byłoby po światu tych morów, tych głodów, tych powodzi, tych smutków
i ciężkości dusznych. Samo by się niebo bliż ziemie nakłoniło i człowiek świętym by
się ostał.
− I jakieżeście jeszcze książki czytali?
− A wszystkie, jakie ino gdzie...
Mówiła to z pewną chlubą, jak najbardziej oczytana osoba.
− To wiecie, pani, co ja sobie myślę? Ja myślę, co dobrze tak Pan Jezus dał, że tego
nie dość na świecie; bo żeby tego dość było, toby ludzie pola, warsztatu, gdzie tylko
jakiego zarobku poniechali, a za książkami by to, jak za miodem, szło. Bo książka to
wielka rzecz jest! Człowiek do człowieka różne mowy miewa. Podczas mądre, podczas
głupie, a podczas to i grzeszne, i lekkomyślne. A książka jak mowę do człowieka ma,
to zawsze ino o tym Ojcu Stworzycielu, o tym Chryście Odkupicielu, o tym Duchu
Świętym...
Wynurzyła z szarej płachty drobną swoją głowę, podniosła obie stare, trzęsące się ręce
i z cichym rozradowaniem patrzyła w słońce.

M. Konopnicka, U źródła13

Wiejska żebraczka ukazana jest tu w aureoli świętości, jest nieledwie fran-
ciszkańską mniszką, która − nic nie mając poza złachaną torbą i przechowywaną
w niej Biblią − żyje prawdą życia, bliska Boga, pełna wiedzy o porządku świata,
rytmie natury, następstwie życia i śmierci, pełna mądrości. Spojrzenie w słońce
i uniesienie rąk nabierają tu sensów alegorycznych.

Pasja samokształcenia, w którą wyposażają pozytywiści swoich bohaterów,
w szczególności bohaterów dziecięcych, ma swoje dodatkowe uzasadnienie w po-
szukiwaniu form przeciwstawienia się szkole realnej − ułomnej, bo kształtującej
społeczeństwo uległe, łatwe do zdominowania, wynaradawiającej. Pewnym środ-
kiem zaradczym, neutralizującym wpływ zaborczej szkoły, wydawać się mogło
wychowanie domowe, ale i ono nie uniknęło krytyki, głębokich przewartościo-
wań i dyskusji. Koncentrowały się one przede wszystkim wokół postaci nau-
czycieli domowych, guwernantek i guwernerów. Fundamentalna krytyka objęła
przede wszystkim postaci nauczających kobiet; przykładem Prusowska Anielka,

12 M. Konopnicka, U źródła, op. cit., s. 222.
13 Ibidem, s. 224-225.
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gdzie guwernantka przypomina smętną mumię14. Szczególnie negatywnie oce-
niane są zatrudniane w bogatych domach mieszczańskich i ziemiańskich nauczy-
cielki obcego pochodzenia, piętnowane i za niski poziom intelektualny (niekiedy
wprost za głupotę), i za krzewienie mody na cudzoziemszczyznę. Właśnie w takim
wychowaniu upatruje Orzeszkowa przyczynę patologicznej deformacji młodego
pokolenia, przykładem tytułowy bohater Pana Graby:

Kiedym miał lat dziesięć, dostałem dwie guwernantki: jedną Szwajcarkę, drugą Niemkę.
Niemka ciągle spała albo robiła pończochę, bo była stara i głupowata; Szwajcarka ciągle
kochała się i czytała romanse, bo była młoda i romansowa. Obie uczyły mnie mówić
i pisać tymi dwoma językami, grać na fortepianie i... niczego więcej. A, prawda!
Szwajcarka uczyła mnie jeszcze rozumieć francuskie romanse, które kazała mi czy-
tywać sobie do godziny dwunastej lub pierwszej w nocy, a gdym czego w nich nie
pojmował, tłumaczyła mi z niewypowiedzianą dokładnością i wymową...15

W innym świetle stawiała guwernerów powieść dla dzieci. Tu co prawda rów-
nież zwraca się uwagę na niebezpieczeństwa związane z wychowaniem i kształce-
niem domowym, ale ze względów wychowawczych unika się scen eksponujących
jaskrawą deprawację dziecka przez domowego wychowawcę. Dobry przykład daje
Gucio zaczarowany Urbanowskiej: mamy tu dwóch nauczycieli − kobietę, która
najwyraźniej nie radziła sobie z przełamaniem dziecięcego lenistwa, i nowo za-
trudnionego mężczyznę, który, z racji cech psychicznych właściwych płci, rokuje
nadzieje na odniesienie sukcesu wychowawczego i ukształtowanie chłopca zgod-
nie z przyjętym i propagowanym wówczas wzorem osobowym. Nie bez znacze-
nia jest tu ta okoliczność, że nowy guwerner to prezent urodzinowy, ufundowany
Guciowi przez dziadka, zaniepokojonego niefortunną edukacją chłopca spoczy-
wającą w rękach dotychczasowej domowej nauczycielki.

− Dowiaduję się, że asan masz wstręt do książki i lubisz się tylko bawić, a o robocie
ani dudu. Wiedziałem ja już o tym z listów twojego ojca i zawczasu przygotowałem ci
niespodziankę. Tak dłużej być nie może, bo wyrósłbyś na bałwana.
To mówiąc wskazał na młodzieńca, który z nim przyjechał.
− Ten pan będzie tak łaskaw, że od jutrzejszego dnia rozpocznie z tobą naukę i żad-
nych wymówek słuchać nie będzie. Panna Anna była dla asana za dobra, zwyczajnie
jak kobieta; przejdziesz w męskie ręce. Trzeba wziąć się w kupę, mości panie! Za dwa
lata musisz iść do szkół. Chłop duży, niedługo ojca przerośnie, a w głowie pustki.
Słyszane rzeczy!16.

14 „Nieładna, stara panna, trochę demokratka, trochę filozofka, trochę histeryczka i wielka pe-
dantka. Kto ją widział przy lekcji, mógł sądzić, że patrzy na mumię” (B. Prus, Anielka, Warszawa
1960, s. 11).

15 E. Orzeszkowa, Pan Graba, op. cit., t. I, s. 42-43.
16 Z. Urbanowska, Gucio zaczarowany, op. cit., s. 28; podkreślenia moje − GL.
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Wszystkie dalsze przygody Gucia (zamienionego przez wróżkę w muchę i od-
bywającego w tej postaci pokutę za lenistwo17) wynikały ze złego wychowania,
które sprzyjało lenistwu, niechęci do książek, brakowi dyscypliny. Nowy guwer-
ner staje się rękojmią wewnętrznej przemiany.

Poza literaturą kierowaną do dzieci sylwetki pozytywnych, mądrych i war-
tościowych guwernantek i guwernerów nie pojawiają się często. Do ważnych
wyjątków należy Karol Iwanycz ze wspomnień Tołstoja18; polski przykład tego
typu postaci dają Wspomnienia z lat dziecinnych Sowińskiego: nauczyciel domo-
wy, nazywany − zgodnie z ówczesną terminologią − „dyrektorem”19, stał się dla
swych wychowanków duchowym mistrzem, miał duszę człowieka wrażliwego
i artysty, napisał na potrzeby uczniów „legendę o chciwym parochu, do którego
przyrosła skóra wołowa, używana w celu przestraszenia i ograbienia ubogiego
kmiecia, któremu udało się wynaleźć skarb, gdy kopał grób dla dziecka swo-
jego”20. W bajce widać reminiscencje gadek ukraińskich i Perraultowej Oślej
skórki, a więc repertuaru zasadniczo nieobecnego w zalecanych młodemu poko-
leniu lekturach. Sugestywnie skreślona postać nauczyciela i wychowawcy, który
po przygotowaniu dzieci do szkoły opuścił ich dom i o którego losach narrator
powziął tę tylko wiadomość, że został skrytobójczo zamordowany, została skon-
trastowana z obecnymi w dalszych częściach wspomnień postaciami nauczycieli
szkolnych − surowych, bezwzględnych, nawet okrutnych, pozbawionych ludzkiej
twarzy i ludzkich odruchów.

Obraz szkoły 2. połowy XIX w. jest minorowy: szkoła kojarzy się z uciskiem,
przemocą psychiczną, duchowym terrorem nauczycieli, którzy stosują wyrafino-
wane środki dręczenia uczniów; wychowanie prowadzić ma do przyjęcia trwałej
i niekwestionowanej postawy posłuszeństwa wobec wszelkiej władzy. Znakomi-
tym przykładem jest jedno z opowiadań Dygasińskiego, opisujące szkołę, gdzie
uczniowie przywoływani są przez nauczyciela nie wedle imienia i nazwiska, lecz
numeru nadanego na liście przyjętych:

17 Lenistwo było dziecięcą wadą piętnowaną najczęściej − zarówno w opowiadaniach, baśniach
czy wierszach dla małych dzieci, jak i utworach kierowanych do młodzieży. Ochorowicz tępił
lenistwo jako wyjątkowo dotkliwą przypadłość całego społeczeństwa i nawoływał: „Leczmy się
z tej wady, bo zawsze będziemy w tyle za innymi; przemysł, rolnictwo, handel, nauka − wszystko
to nie może się wznieść dostatecznie wobec tej jednej słabości naszej. A przecież nie jest to
wada niemożliwa do usunięcia. Należy tylko z dziedziny wychowania wyrzucić nieco zaba-
wek, dodać nieco pracy, pracy swobodnej, przyjemnej i pilnować, żeby każdy zamysł był
doprowadzony do końca” (J. Ochorowicz, Psychologia. Pedagogika. Etyka, Warszawa 1917,
s. 115-116. Cyt. za: S. Jedynak, Etyka polska w latach 1863-1918, op. cit., s. 68; podkreślenie
moje − GL).

18 L. Tołstoj, Dzieciństwo. Lata chłopięce. Młodość, przekł. P. Hertz, Warszawa 1984, s. 18 i in.
19 R. Taborski, Wstęp [w:] L. Sowiński, Wspomnienia szkolne i uniwersyteckie, op. cit., s. 9.
20 L. Sowiński, Nauczyciel domowy, op. cit., s. 21.
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Przyjęto cię do liczby wychowańców tego sławnego zakładu, pamiętajże sobie, iż odtąd
nie nazywasz się Grzymalski, lecz [...] numer 607. [...] Numer 607 wypiętnujemy ci
wszędzie: na bluzce, na paltocie, czapce, spodniach.

Komentarz narratora charakteryzuje psychiczną sytuację ucznia:

Zaczęło się życie więzienne, usystematyzowane w najdrobniejszych szczegółach, życie
gorzkie, pamiętne mi na zawsze. Jadem goryczy zatrułem sobie kilka lat młodocianych,
a to pod hasłem, iż Bóg, ludzkość i społeczeństwo wymagają ode mnie takiej ofiary21.

Ostrość opisu i drastyczność przedstawionych sytuacji, wreszcie same metody
wychowania dzieci i cele, jakim szkoła służyła, przywodzą na myśl współczesne
antyutopie, dowodzą dramatyzmu problemu, przed którym stało ówczesne polskie
społeczeństwo, a który w szczególny sposób musiał dostrzegać Dygasiński, pisarz,
pedagog i niestrudzony działacz oświatowy. Ze względów społecznych i perswa-
zyjnych (interwencyjna rola literatury) te właśnie minorowe obrazy życia szkol-
nego przeważają w prozie postyczniowej nad wyidealizowanymi scenkami rodza-
jowymi. Dzwonek szkolny, wspominany przez Gomulickiego z poetycką rzew-
nością, u Dygasińskiego staje się jeszcze jednym narzędziem szkolnego ucisku:

Należy wyznać, iż system dzwonienia znalazł w całym zakładzie wyraz najwyższej
doskonałości. Ale, jak oni tu dzwonią, jak dzwonią! Na bramie zakładu powinien być
szyld z napisem: „Wychowanie ludzi podług dzwonka”22.

Rzecki tak opisuje swoje wrażenia z sali sądowej, gdzie znalazł się w związku
z procesem w sprawie rzekomej kradzieży lalki przez panią Stawską:

Sala przypominała mi szkołę: sędzia siedział na wzniesieniu jak profesor na katedrze,
a naprzeciw niego, w dwu szeregach ławek, mieścili się oskarżeni i świadkowie. W tej
chwili tak żywo stanęły mi w pamięci młode lata, że mimo woli rzuciłem okiem pod
piec, pewny, że zobaczę woźnego z rózgą i ławkę, na której nas bito w skórę. Chciałem
nawet przez roztargnienie krzyknąć: „Póki życia, nie będę, panie profesorze!...”, alem
się w porę opamiętał23.

Skojarzenie jest dotkliwe, wywołuje przykre wspomnienia kary chłosty, sto-
sowanej w owych latach nagminnie. Chłosta była stałym elementem szkolnego
życia, a wymierzyć ją mógł pedel, nauczyciel bądź sam inspektor, zwany z ro-
syjska „smotritielem”. Pojawienie się którejś z tych postaci budziło zrozumiały

21 A. Dygasiński, Numer 607. Wyd. cyt.: A. Dygasiński, Nowele i opowiadania, t. IX, Warszawa
1952, s. 112-113.

22 Ibidem, s. 115.
23 B. Prus, Lalka, op. cit., t. II, s. 323.
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strach, ich spojrzenie dosłownie paraliżowało; wymierzana kara niejednokrotnie
ujawniała sadystyczne skłonności oprawców: bicie rózgą lub batem czy też nadzo-
rowanie przebiegu kaźni sprawiało im nieskrywaną radość. Chłosta, w uczniow-
skiej gwarze określana mianem „rżniętki” (w języku oficjalnych wypowiedzi
publicystycznych nazywano ją „rózgą” lub „dyscypliną”), musiała być bolesna
− Adolf Dygasiński wspomina o uczniu, którego bito aż do momentu, gdy stracił
przytomność24. Dla wzmocnienia efektu wychowawczego wykonywana bywała
publicznie, na oczach zgromadzonych uczniów klasy lub szkoły, w obecności
innych nauczycieli, co skazanego dodatkowo upokarzało w oczach kolegów, poni-
żało go, narażało na wstyd i okrywało hańbą, gdy próba wytrzymałości na ból
nie wypadła pomyślnie.

Leonard Sowiński szczegółowo opisuje sposób wymierzania kary:

Oprawca brał pęk rózg, wpatrywał się weń z lubością, próbował w powietrzu jego gięt-
kości i po zawieszeniu nad skazanym, trwającym najmniej trzydzieści sekund, [...] ude-
rzał nareszcie. Ogólny, pełen współczucia jęk świadków, których zwykle bywało około
dwudziestu, towarzyszył przeraźliwemu krzykowi ofiary. Po wymierzeniu pierwszego
cięcia smotritiel-kalefaktor poświęcał zwykle minutę przechadzce naokoło stołka ze
wzniesioną w powietrzu rózgą, po czym następowały trzy dalsze ciosy już bez przerwy
− i znowu przechadzka, przypominająca krążenie kota około myszy, której ostatnie
nadzieje sprawiają mu widocznie przyjemność. W ten sposób egzekucja odbywała się
do końca z przerwami, których porządku egzekwowany przewidzieć nie mógł, i to
podwajało męczarnią jego. Nawet po ostatnim uderzeniu nie zaraz następował rozkaz
powstania i ustąpienia miejsca innemu, ale długą jeszcze chwilę pozostawała ofiara
w niepewności25.

Były to metody stosowane przez wiele dziesięcioleci, głęboko zakotwiczone
w kulturze, obyczajowości i systemie szkolnym. Wspomina chłostę także Stanisław
Przybyszewski:

Najwspanialszym środkiem pedagogicznym w Prusach26 była naonczas chłosta cieles-
na, a przy każdym zająknięciu się − bicie po twarzy27.

W skuteczność „rżniętki” ówczesne władze szkolne musiały wierzyć bezgra-
nicznie, dowodzi tego stała obecność tego motywu w ówczesnych wspomnie-
niach. „Każda rózga, która dotkliwie podrażniła młodą, a więc czułą skórę żaka,
stanowiła jednocześnie nową zachętę bądź do cnoty, bądź do wiedzy” − drwił

24 A. Dygasiński, Et haec olim, op. cit., s. 178.
25 L. Sowiński, Wspomnienia szkolne [w:] Wspomnienia szkolne i uniwersyteckie, op. cit., s. 100.
26 Stanisław Przybyszewski uczęszczał do gimnazjum w Toruniu.
27 S. Przybyszewski, Moi współcześni, op. cit., s. 48.
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Dygasiński28. Sowiński konstatuje całkiem serio, że metody wychowawcze stoso-
wane przez nauczycieli i inspektorów „budziły w największych śmiałkach uczucie
niewolniczej pokory i strachu”29. Gustaw Doliński dodaje: „Trzcina była godłem
nauczyciela tak rzymskiego, jak średniowiecznego. Istniało nawet przekonanie,
że dziecko, które nie odebrało za przewinienia swoje za życia należytej kary,
nie znalazło po śmierci wiecznego odpoczynku, jeśli dodatkowo nie wykonano
na zwłokach jego zaniedbanej kary [...]. W średniowieczu bito nawet przyszłych
świętych, lecz nie zagradzano im ani losu, ani przywileju przyszłej kanonizacji.
[...] Ze sztuki wychowania stworzono istną Gehennę młodości”30.

Ówczesna „młoda” prasa potępiała różne formy kar fizycznych, nie tylko
chłostę; dowodzono, że „również szkodliwemi, a może szkodliwszemi jeszcze
są kary wystawiające uczniów na pośmiewisko całej szkółki. Do takich należą:
ośle uszy, stanie na jednej nodze z podniesionemi rękami itd.”31.

Obrazy szkoły bardzo silnie nasycone są dramatyzmem tych doświadczeń.
Nakładają się na nie kolejne: upokarzające wyzwiska, drwina z uczniów, ich
intelektualnej nieporadności, niewiedzy, a nawet ułomności fizycznej i ubóstwa.
We wspomnieniach Dygasińskiego na twarzy nauczyciela (jezuity!) pojawia się
„szatański uśmiech”32. Na porządku dziennym są łapówki33 czy to za przyję-
cie dziecka do szkoły, czy za zgodę na promowanie go do wyższej klasy, czy
wreszcie za odstąpienie od wymierzenia kary. Bardzo to martwi Dygasińskiego:
„kochać dziatwę powinien pedagog i uczucie owo winien w sobie wyrabiać; ma
on też być kochanym szczerze, ale jeszcze więcej szanowanym, na jedno i drugie
musi sobie bezwarunkowo zasłużyć wobec towarzystwa dzieci”34. Julian Ocho-
rowicz ostro protestuje przeciwko stosowaniu kar fizycznych w wychowywaniu
dziecka − jego zdaniem chłosta nie skutkuje, a w kształtowaniu zasad moral-
nych, które jest naczelnym zadaniem wychowawcy, należy szanować „wolność
i spontaniczność” wychowanka35. Świętochowski występuje z krytyką przemocy,
wskazując, że stanowi ona relikt dawnego sposobu myślenia i dawnego układu
społecznego:

28 A. Dygasiński, W Kielcach, op. cit., s. 15.
29 L. Sowiński, Wspomnienia szkolne, op. cit., s. 41.
30 G. Goliński, Jak u nas chowano dzieci? Zarys dziejów pedagogiki polskiej. Z przedmową

J. Ochorowicza, Warszawa 1899, s. 29-30, 31. Cyt. za: R. Waksmund, Od literatury dla dzieci do
literatury dziecięcej, op. cit., s. 13-14.

31 M.K., Słówko o początkowym nauczaniu. „Opiekun Domowy” 1868, nr 33, s. 259.
32 A. Dygasiński, W Kielcach, op. cit., s. 10.
33 L. Sowiński, Wspomnienia szkolne, op. cit., s. 32.
34 A. Dygasiński, O nauczaniu poglądowym w szkole elementarnej. „Ruch Pedagogiczny” 1881,

s. 41. Cyt. za: Ł. Kabzińska, Geneza i rozwój pedagogiki pozytywizmu warszawskiego w świetle
publicystyki „obozu młodych”, op. cit., s. 171.

35 Por. J. Ochorowicz, Miłość, zbrodnia, wiara i moralność, Warszawa 1870.
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Przemoc fizyczna nie może bezgranicznie poszerzać zakresu swych zdobyczy i posia-
dania, człowiek coraz bardziej przestaje być właścicielem ludzi oraz ich własnością.
Żona odzyskuje wolność wobec męża, dziecko wobec rodziców, podwładny − wobec
zwierzchników, obywatel − wobec rządu. W tym kierunku pójdzie dalszy postęp mo-
ralny36.

Chmielowski twierdzi, że wychowanie dziecka odbywa się nie w szkole, ale
w domu, a najlepszym sposobem kształtowania serc i umysłów jest przykład
dawany przez rodziców. Rodzice powinni − twierdzi Świętochowski − „oriento-
wać się w stanie wiedzy pedagogicznej, [aby] przygotować się do roli wycho-
wawców swego dziecka”37. Jeske-Choiński formułuje podobne postulaty: dowo-
dzi, że kształtowanie młodego człowieka od najwcześniejszych lat jego życia
wymaga nie tylko rodzicielskiego trudu, także stałej refleksji, „jak rozwijać dobre
przymioty serca, jak wszczepiać zamiłowanie pracy, porządku, posłuszeństwa,
wdzięczności i uprzejmości, jak czuwać nad rozwojem ducha samego i pierwszych
wrażeń zmysłowych”38. Prus poucza:

[Należy] usuwać okoliczności nie wpływające korzystnie [na rozwój dziecka], celem
zaś skłonienia go do posłuszeństwa, należy każde polecenie wspierać środkami spra-
wiającymi dziecku przyjemność, w przeciwnym bowiem razie może się w nim rozwi-
nąć złość i niechęć do starszych. Gdy zaś dziecko podrośnie, gdy zmężnieje jego pamięć
i rozsądek, gdy uzyska większą swobodę i nabędzie już pewnego doświadczenia, wtedy
do środków poprzednich dołączyć należy: objaśnienie jego obowiązków i przepisy
wzmocnione przykrością i przyjemnością39.

Bicie nie było, oczywiście, polską specjalnością, wstrząsające sceny przemocy
przynosi proza Zoli − mała Lalunia z powieści W matni jest katowana nawet na
łożu śmierci:

− Nie, tatusiu, proszę cię, nie bij... Przysięgam ci, że będziesz żałował... Nie bij.
− Zaraz mi tu złaź z łóżka! − wrzasnął jeszcze głośniej. − Bo jak nie, to cię pogłaskam
po żebrach!... Złaź z tego łóżka, ty stara kobyło!
Wtedy Lalunia powiedziała łagodnie:
− Nie mogę, rozumiesz?... Umieram40.

36 A. Świętochowski, Źródła moralności, Warszawa 1912, s. 291. Cyt. za: S. Jedynak, Etyka
polska w latach 1863-1918, op. cit., s. 37.

37 A. Świętochowski, Nowe drogi. Cz. V Wychowanie klasy średniej. „Przegląd Tygodniowy”
1874, nr 18, s. 150.

38 T. Jeske, Udział rodziców w wychowaniu dziatek przed rozpoczęciem nauki elementarnej.
„Opiekun Domowy” 1872, nr 5, s. 33.

39 A. Głowacki, Sprawy dziecinne. „Opiekun Domowy” 1872, nr 28, s. 218.
40 E. Zola, W matni, przeł. R. Kołoniecki, Warszawa 1958, s. 451.
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Bicie dzieci wpisało się w pejzaż miast, miasteczek, wsi. Bito wszędzie:
w szkole, na ulicy, w domu. Bili nauczyciele i rodzice, wychowawcy i przypad-
kowo spotkani przechodnie, biło starsze rodzeństwo i dalecy krewni. Gdy Rzecki
wchodzi do kamienicy Łęckich, dopiero co nabytej przez Wokulskiego, staje się
świadkiem takiej oto scenki rodzajowej:

Już na drugim piętrze słyszę krzyk dzieci, jakieś trzaskanie i głos kobiety, wołającej:
− A gałgany!... a nicponie!... a masz!... a masz!...
Drzwi otwarte, we drzwiach jakaś jejmość w nieco białym kaftaniku wali troje dzieci
rzemieniem, aż świszcze.
− Przepraszam − mówię − czy nie przeszkadzam?...
Na mój widok dzieci rozpierzchły się w głąb mieszkania. [...] Siedzieliśmy tak z pięć
minut, milcząc i obserwując się wzajemnie, gdy nagle rozległ się krzyk i łoskot na
schodach i w tej chwili wbiegł z sieni ów obdarty chłopak, zwany Wickiem, za którym
ktoś gniewnie wołał:
− A szelmo!... dam ja ci...
Odgadłem, że Wicek musiał mieć żywy temperament i że ten, kto mu wymyśla, jest
jego ojcem41.

Jest to zapewne typowy obrazek warszawskiej kamienicy, który Rzeckiego nie
dziwi, owszem, stary subiekt traktuje go z pewną dozą humoru jako jeden ze
swoistych elementów pejzażu tej części miasta. Gorzej jest w dzielnicach ubogich,
gdzie nędza jest nie tylko materialna, ale i moralna: tu bicie zdarza się częściej.
W Lokatorze poddasza Prusa matka bije syna za to, że potajemnie zjadł dwa
ziemniaki, które miały stanowić pożywienie dla całej rodziny, w gniewie i roz-
paczy nazywa go „złodziejem”. Wszystkie te przejawy głębokiego upośledzenia
społecznego noszą piętno dziecięcej krzywdy.

Szczególnego dramatyzmu nabiera ten problem w połączeniu z troską pozyty-
wistów o los sierot. Ci, którzy z powodu śmierci rodziców pełnią rolę prawnych
opiekunów ich dzieci, zmuszają je do wykonywania ciężkich prac i biją pod lada
pretekstem za drobne przewinienia, ze złości, w poczuciu przegranego życia,
w irracjonalnym gniewie. Tak jest w Beldonku Dygasińskiego: gdy w trakcie
wędrówki chłopak wraz z dziadem proszalnym znalazł się w karczmie, ten odsło-
nił plecy malca i pokazał je zgromadzonym; ich oczom ukazało się przejmujące
świadectwo kaźni, jaką zgotował osieroconemu bratankowi stryj.

Każdy widział, że Beldonek miał na plecach tęgie basy i siniaki od strykowego powro-
za; tak się wszyscy porwali za głowy, jako ich żałość ogarnęła, że Matus srodze spisał
skórę onemu sierocie.

41 B. Prus, Lalka, op. cit., t. II, s. 52-53.
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− O rany boskie! − wołają. − Piękna taka opieka! Toć matka w grobie się wzruszy
i przed Bogiem użali!... To zbój, nie człowiek, stryk taki!42

„Stryków takich” i „stryjn” pojawia się w literaturze okresu wiele: wstrząsa-
jące obrazy przynosi Dola Maciejowskiego i Sielanka nieróżowa Orzeszkowej,
te same motywy powracają − w mniej już drastycznej formie − w Placówce
Prusa, Meirze Ezofowiczu Orzeszkowej, Orsie Sienkiewicza. Najbardziej bolą
te ciosy, które zadają osieroconym dzieciom najbliżsi opiekunowie w bezmyśl-
nym gniewie, pustej złości na własny los, niesprawiedliwość, doznane krzywdy.
Za złością idą wywołujące poczucie krzywdy wypominania: za dużo zjedzonego
chleba, za dużo zużytego odzienia, za mało pracy, za mało pożytku. Maleńkie
dzieci noszą się z myślą samobójczą.

− Ciotka wymawia ciągle, że tylko karmić mię musi, a nic ze mnie nie ma! Ciekawym,
co ona ze mnie może mieć? W zeszłym roku kopałem po ogrodach i zielsko taczkami
woziłem, to i cóż? czy lepsza dla mnie była? gdzie tam! jeszcze, pod jesień jakoś,
ojciec przywlókł się do chaty i wybił mnie... Ot, dobrze tobie, że ojca nie masz...
biłby...
Marcysi usta zadrżały jakby do płaczu.
− Matka bije... − szepnęła.
− Ej, to tylko czasem, jak upije się! − pocieszał Władek − a jak trzeźwa, to całuje,
piosenek uczy i bajki gada... Mnie nigdy nikt dobrego słowa nie powie... Aj, nędza!...
Ot, tak czasem człowiek ze zgryzoty rzuciłby się w tę sadzawkę...

E. Orzeszkowa, Sielanka nieróżowa43

Bicie jest właściwe niskim kręgom społecznym: chłopom, uboższemu miesz-
czaństwu. W rodzinach ziemiańskich, szlacheckich, w domach bogatych miesz-
czan dzieci nie bije się, przeciwnie: traktuje jak marionetki, zabawki w rękach
dorosłych, otacza głupią, niczego nie wymagającą miłością (Pan Graba, Nad
Niemnem). Dziecko od najmłodszych lat uczy się swej społecznej roli, przy-
zwyczaja do miejsca w hierarchii: jeśli pochodzi z wysokich sfer, jest trakto-
wane jak kosztowny, cenny bibelot, przyzwyczajane do samowoli, braku ogra-
niczeń, nieskrępowanego zachowania − nawet w sytuacjach, gdy zachowanie
to ma charakter agresywny bądź prowadzi do zniszczeń; jeśli zaś pochodzi
ze sfer niskich, wówczas od najmłodszych lat bite, poniewierane i upokarzane
przyzwyczajane jest do posłuszeństwa i uległości. Każde z dzieci ma w przyszło-
ści bez sprzeciwów wypełniać wyznaczoną mu rolę. Niezdolne byłoby zresztą do
niczego innego.

42 A. Dygasiński, Beldonek. Żywot Beldonka, Warszawa 1951, s. 82.
43 E. Orzeszkowa, Sielanka nieróżowa, op. cit., s. 275.
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W tekstach z przełomu wieków XIX i XX (Liciński44, Żeromski) obrazy bicia
dzieci w szkole nasycone są podtekstami antyrosyjskimi bądź − częściej − anty-
niemieckimi45. Z biegiem czasu tracą one na sugestywności i dramatyzmie, stają
się elementami opisów sytuacyjnych, niekiedy przywoływanymi marginesowo46.
Wraz z narastaniem nowych tendencji literackich, w szczególności już po odzyska-
niu niepodległości, ich siła perswazji powoli słabnie, aktualizują się zaś nowe ele-
menty, które z kolei powodują, że obraz szkoły nabiera cech groteski47. Przykła-
dem Zmory Zegadłowicza − profesor Ptaszycki, nauczyciel łaciny, uznaje „karcer
i rżniętkę” za nieodzowny element wzmocnienia dyscypliny i zapału do nauki:

Rozpoczął rok szkolny i włodarzowanie swe bardzo zwyczajnie w sposób niewątpliwie
− wedle ówczesnych zapatrywań mody − nader pedagogiczny −
− jestem waszym gospodarzem klasy, mnie i was spotkało to nieszczęście; [...] nie takim
dawałem rady; za brojenie karcer, za lenistwo karcer i rżniętka − a w ogóle powyrzu-
cam wszystkich za drzwi − hołoto!48

Ale i przez ten groteskowy obraz przebijają wstrząsające sceny dziecięcej
kaźni, rozrzucone po całej powieści stanowią może nie tyle kontrapunkt kpiar-
skiego tonu narracji, ile ważny przyczynek do psychologicznego portretu ucznia
tamtych czasów.

Naturalną metodą dziecięcej obrony jest drwina; w Zmorach znienawidzony
profesor Ptaszycki, postać ponura i wywołująca uczucia skrajnie negatywne,

44 „Bałem się, że mnie bić będą... Oczy pod stopy ojcowskie chowałem. Trwożył wyrostka wstyd
siepanego rózgami ciała” (L.S. Liciński, Niewidomy i szatan z cyklu Halucynacje, op. cit., s. 146).

45 Przykładem nowela Reymonta W pruskiej szkole [w tomie Marzyciel. Szkic powieściowy].
W wierszu Konopnickiej O Wrześni (z tomu Ludziom i chwilom) bicie polskich dzieci nabiera sensu
metaforycznego, wywołuje dźwięk (bicie) dzwonu, które z kolei budzi ducha polskości:

Tam od Gniezna i od Warty
Biją głosy w świat otwarty,
Biją głosy, ziemia jęczy:
− Prusak polskie dzieci męczy!
[...]
Bijcie, dzwony, bijcie, serca,
Niech drży Prusak poniewierca...

(M. Konopnicka, Wybór poezji, Warszawa 1974, op. cit., s. 322).
46 Np. narrator Widnokręgu o biciu wspomina incydentalnie wskazując bardziej na to jako pewną

ciekawostkę obyczajową, niż fakt godny szczególnego napiętnowania: „Działo się tak przeważnie,
gdy ojciec go sprał, bo często go prał, co widać było po sińcach, po obiciach, zadrapaniach na jego
twarzy, rękach, nogach” (W. Myśliwski, Widnokrąg, Warszawa 1997, s. 148).

47 Nie jest to, oczywiście, novum: groteskowe obrazy szkoły pojawiały się już w romantyzmie,
np. w Kordianie Słowackiego (O Janku, co psom szył buty).

48 E. Zegadłowicz, Zmory. Kronika z zamierzchłej przeszłości, Kraków 1984, s. 30.
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staje się bohaterem rytmicznej, wesołej piosenki, śpiewanej przez uczniów „z iście
indiańską wrzawą”, z klaskaniem w dłonie i pełnym radosnej beztroski śmie-
chem.

fik − mik − szyk
profesor Ptaszyk −
−
pierwszaka los,
gdyś, bracie, zrył −
byś ze krwi nos
pod studnią mył −
pik − fik − mik −
łaciński klucznik −49

Piosenka łagodziła trudy dziecięcego żywota w szkole, miała też funkcje tera-
peutyczne. Wprowadzenie stylizowanego na dziecięcy folklor obrazoburczego
tekstu było możliwe dopiero po swoistym zdetronizowaniu szkoły, w czym ważny
udział miało tzw. nowe wychowanie. „Jedynym zadaniem szkoły jest uczynić
siebie samą zbyteczną” − grzmiała Ellen Key50; lektura Zegadłowicza pozwala
zrozumieć aktualność jej stanowiska. Życie ucznia miało być wyprawą po złote
runo wiedzy, a stało się dantejską włóczęgą po piekle. Jedyną pociechę niosła
niezbywalna i trudna do przecenienia świadomość braterstwa w niedoli.

Przywołana wyżej folklorystyczna piosenka wskazuje też na zmiany w sposo-
bie przedstawiania szkolnej rzeczywistości i postaci nauczycieli: bardzo wyraźnie
dochodzi tu do głosu dziecięca perspektywa percepcyjno-oceniająca i psycholo-
giczna. Stąd skupienie na przeżyciach, drobiazgowość opisu, stąd wreszcie równo-
ważenie okrucieństwa śmiesznostkami dostrzeżonymi u nauczycieli; śmiesznostki
te powodują, że napięcie psychiczne dziecka słabnie, tragizm sytuacji nabiera
mimowolnie charakteru groteski, życie szkoły staje się rodzajem jakiejś auto-
parodii. W cytowanej powieści Zegadłowicza widać to w opisie sytuacji, zacho-
wań, mimiki nauczycielki, ich gestów, spojrzeń, w doborze słownictwa, silnych
emocjach towarzyszących wypowiadanym kwestiom, widać w rozwijającej się
wraz z biegiem narracji, stosownie do wieku Mikołaja, sytuacji rozmijania się
rzeczywistości oficjalnej i zachowań utajonych, o których wiedza zarezerwowana
jest tylko dla wtajemniczonych.

Przed Zegadłowiczem tę narrację przyjmującą dziecięcy punkt widzenia stoso-
wał Żeromski:

49 Ibidem, s. 33.
50 J. Krasuski, Pojęcie i geneza nowego wychowania [w:] tegoż, Historia wychowania, War-

szawa 1985, s. 152.
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Marcinek spuścił oczy i zrobił pobożną minę. Na wspomnienie dwu godzin kozy łzy go
ścisnęły za gardło. Wtem dostrzegł, że jeden z guzików przy ineksprymablach profe-
sora jest nie zapięty, i doznał zaraz wielkiej ulgi.
− Nigdy nie bij się z Makowiczem − mówił tymczasem pan Leim surowo i głośno −
nie zbliżaj się do niego, nie proś go nigdy o jakieś tam parszywe okładki!...
Usłyszawszy wyraz p a r s z y w e, niezwykły w ustach pana Leima, Marcinek spojrzał
na niego ostrym, zagadkowym wzrokiem. Wydało się Marcinkowi, że to spojrzenie
wstydzi się jego małej osoby i że zarazem bezlitośnie się z niej natrząsa...51

Opisy szkolnego życia, wyolbrzymione do karykaturalnej groteskowości, wkra-
czają jawnie w sferę kpiny:

Zanim [nauczyciel] usiadł na krześle, oglądał je, czy nogi nie są czasem wykręcone,
badał tablicę, czy podczas lekcji na głowę mu się nie zwali − sufit, czy stamtąd woda
mu na łysinę kapać nie zacznie − szufladki stolika, czy stamtąd szczury na niego nie
wyskoczą − itd. Podczas bytności w klasie Ozierskiego − nie było żadnej lekcji. Coś on
tam mówił, wykładał gramatykę rosyjską czy rozdział z historii powszechnej, ale tego
żywa dusza nie słyszała. Sprawiało to wrażenie, że nauczyciel dostał pomieszania
zmysłów i gada do siebie52.

W literackich ujęciach struktura szkoły, gdzie aby wymusić oczekiwane za-
chowania od dawna stosowano przemoc naruszającą elementarne normy moralne
(Sowiński, Dygasiński, Żeromski), funduje się na współzależności kata i ofiary:
ofiara prowokuje zachowania katowskie (Zmory), zaś kara, jaka w wyniku tej pro-
wokacji ją spotyka, pełni funkcję trwałego regulatora postępowania, lecz pozba-
wiona jest jakichkolwiek sensów wychowawczych (od powieści Zegadłowicza
i Wyoranych kamieni Morcinka po szokujące zapisy z pierwszych lat XXI w.:
Bidul Mariusza Maślanki, Gnój Wojciecha Kuczoka). Systemowi kar nie towarzy-
szy nawet namiastka systemu nagród, relacje szkolne opierają się na mechaniz-
mie wymuszonego posłuszeństwa.

Okrucieństwu nauczycieli towarzyszy bardzo często bezwzględność zachowań
uczniów w grupie. Ten motyw wkracza do literatury stosunkowo późno, Anna
Czabanowska-Wróbel wskazuje na jego obecność w jednym z wczesnych opo-
wiadań Wacława Berenta Nauczyciel. „Okrucieństwo dzieci jest u Berenta cechą
bardziej zbiorowości niż jednostek, stanowi mechanizm zachowań uczniów dzia-
łających w grupie (jest ich po sześćdziesięciu w klasie) wobec bezradnego nau-
czyciela, który sam jest ofiarą i to zarówno systemu szkolnego, jak i sytuacji poli-
tycznej obsadzającej go w roli wroga, obcego” − pisze Czabanowska-Wróbel53.

51 S. Żeromski, Syzyfowe prace, op. cit., s. 110; podkreślenie moje − GL.
52 Ibidem, s. 111-112; podkreślenie moje − GL.
53 A. Czabanowska-Wróbel, Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej

Polski, op. cit., s. 39-40.
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Te mechanizmy, w odmiennym już kontekście, bo szkoła traci wynaradawiający
charakter, pojawią się w literaturze lat dalszych, zyskując głębsze psychologiczne
oświetlenie. Już nie specyfika szkoły jako instytucji, lecz wzajemne relacje nau-
czyciel − uczeń stają w centrum narracji prowadzonej konsekwentnie z perspek-
tywy młodego bohatera nieświadomego praw życia, skoncentrowanego na sobie
i własnej grupie rówieśniczej, nierozumiejącego zachowań nauczyciela. Mecha-
nizmy te odsłaniają się przed nim stopniowo, ku jego zaskoczeniu i wbrew po-
wziętym mniemaniom.

Szkoła późniejsza, której obraz rozbudowuje się i komplikuje na przestrzeni
XX wieku, ukazana jest z innej już perspektywy: wyeksponowaniu ulegają sfery
napięć między członkami szkolnej społeczności. Mają one różną postać i obej-
mują rozmaite kręgi postaci − zarówno nauczycieli i uczniów, jak rodziców i tzw.
niższy personel szkolny (ważne miejsce zajmują w nim dozorcy, zwłaszcza
w czasach, gdy używali oni ręcznego dzwonka, którego dźwięk sygnalizował
początek i koniec lekcji). Charakterystycznym przykładem jest opowiadanie
Kadena-Bandrowskiego Profesor. Już początkowe zdania wprowadzają czytel-
nika w szkolny świat postrzegany oczami uczniów. Jak Prus w Omyłce, narrator
konsekwentnie i manifestacyjnie ogranicza horyzont wiedzy, zawęża go do per-
spektywy społeczności dziecięcej:

O wszystkich innych profesorach wiedzieliśmy coś, to, tamto, owo, może nic wiel-
kiego − aleśmy wiedzieli. Coś ludzkiego, zwykłego, osobistego. Nasz przyrodnik bał
się szkieletu, profesor niemieckiego był pijakiem, łacinnika odprowadzały zawsze do
gimnazjum jego dwie małe córeczki, katecheta był domowym prałatem papieskim,
fizykowi nie udawały się nigdy doświadczenia, historyk zwalczał papiestwo, matema-
tyk był synem chłopa, dyrektor chodził w filcowych pantoflach.
O Gorzkowskim − nic54.

Wyliczanie informacji o nauczycielach przypomina szkolną „pocztę pantoflo-
wą”, koncentrującą się na ciekawostkach, charakterystycznych dla każdej postaci
i zlustrowanych przez ciekawe wszystkiego uczniowskie oko. Ten chwyt narra-
cyjny, polegający na pełnym utożsamieniu dorosłego narratora z uczniem i przyję-
ciu dziecięcego punktu widzenia, jest dwuznaczny: może wyrażać wysoki poziom
akceptacji, może także − ironiczny dystans do postaci nauczycieli.

Profesor Gorzkowski jest w specyficzny sposób wyróżniony jako persona inco-
gnita, fascynuje całkowitym brakiem cech „ludzkich, zwykłych, osobistych”, które
pozwoliłyby go dookreślić i wyrastałyby poza sferę pełnionych ról. Dla społecz-
ności uczniowskiej Gorzkowski jest nikim i tą właśnie hermetycznością prywat-
ności życia, poglądów, postawy − intryguje. Rozpoczyna się proces poznawania

54 J. Kaden-Bandrowski, Miasto mojej matki, Warszawa 1971, s. 92.
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nauczyciela, badania jego osobliwości, poszukiwania czegoś, co pozwoliłoby
z postaci całkowicie przezroczystej uczynić bohatera plotek i przekazywanych
z ust do ust opowieści. Dopiero incydent klasowy ujawnia wewnętrzny dramat
człowieka.

Największy z dryblasów Faliszewski stanął na ławce i wrzasnął w imieniu całej klasy
na całe gardło:
− Prosimy pana profesora, żeby syn pana profesora był także profesorem!
I wtedy stała się straszna, a przez nikogo nie oczekiwana rzecz. Gorzkowski porwał
z katedry swój notes, cisnął nim o ziemię i ryknął:
− Milczeć!!!
Zapatrzony w ścianę, jakby nie do nas, a do tych murów szkolnych wołał, aż mu się
w piersiach obrywało:
− Raczej kamienie będzie na drodze łupał − raczej kamienie!...55

U Gombrowicza dzieciństwo jest taką samą rolą jak i dorosłość, pojawia się
koincydencja masek, uczeń i nauczyciel odgrywają równie absurdalne role w teatrze
życia. Nie ma specyfiki dzieciństwa, nie ma pogłębionego portretu, pytań o mo-
tywacje zachowań: wszystko jest skodyfikowane przez system narzuconych ról,
w które postać musi się wcielić. Uczeń i nauczyciel Gombrowicza to świetnie
funkcjonujące marionetki podporządkowane pisarskiej taktyce zabawy intelektual-
nej, prowokacyjnego obnażania sztuczności, fałszu społecznych ról i schematów.

Kaden-Bandrowski wytycza w obrazie szkoły własną drogę, odmienną tyle
od poprzedników, ile od współczesnych. W przeciwieństwie do Gombrowicza
nie rola, lecz człowiek jest w centrum jego uwagi; dodajmy pospiesznie: czło-
wiek z obu stron tej szkolnej „barykady”. W jakimś sensie nawiązuje Kaden do
doświadczeń Gomulickiego − podobna atmosfera zrozumienia i sentymentu prze-
nika szkolną rzeczywistość, nauczyciele ukazani są z aprobatą. Kaden idzie jednak
dalej: nieunikniona kolizja ucznia i nauczyciela wynika z odmiennych perspek-
tyw rozumienia życia, odmiennego zespołu doświadczeń, całkowitej rozłącz-
ności światów i przestrzeni psychicznej. Jest to nie tyle obraz szkoły, ile portret
ucznia rozpoznającego psychikę nauczyciela, odkrywającego jego odrębność,
poniekąd jakąś niemożliwą do zgłębienia tajemnicę. Pozwala to dostrzec w nau-
czycielu duchowego przewodnika wprowadzającego w świat, tłumaczącego jego
prawa, następnie dyskretnie wycofującego się z życia ucznia i pozwalającego na
osiągnięcie pełni dojrzałości (opowiadanie Gucio z tomu W cieniu zapomnianej
olszyny).

Interesująco przedstawia szkolnego dyrektora Kazimierz Brandys w Małej księ-
dze. Szkoła, bezbarwna i przygnębiająca, uczy − zgodnie z utrwalonymi kanonami

55 Ibidem, s. 95.
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prozy wspomnieniowej − całkowitej uległości („Szkoła nie uczyła mnie poczucia
obowiązku. Uczyła stosunku do konieczności. Stała się ze mną rzecz podobna,
jak z podbitymi narodami: wdrażałem się do codziennego przymusu, zaczynałem
żyć z przygiętą głową”56), operuje bogatym i wypróbowanym arsenałem niszcze-
nia osobowości, systemem przemocy i wyrafinowanych tortur psychicznych; jej
dyrektor ma jednak w sobie coś z bezbronnego dziecka, zalęknionego, otoczo-
nego kokonem form i konwenansów57, skrytego pod osobliwym, nieco ekstra-
waganckim strojem.

Wyczuwałem w nim brak okrucieństwa, tę sympatyczną żywotność, skłonność do pojed-
nań i amnestii, sumiennie zacierającą ślady prawdziwego zła i często wyładowywaną
w głośnych eksplozjach gniewu. Domyślałem się jednak, że krzycząc na uczniów
dyrektor Marusiński zakrzykuje sam siebie58.

Zostaje w ten sposób przezwyciężona tradycja dziewiętnastowieczna, która
w działaniu szkoły postrzegała ostateczny mechanizm kształtowania dziecka
i młodzieńca. Już nie szkoła, lecz relacja uczeń − nauczyciel buduje tę strukturę
dojrzałości, na której z kolei opierać się będzie szkielet psychiki i moralności
wychowanka. Dziecko zdobywa szlify w starciu z rówieśnikami. Musi stawić
czoła prześladowaniom, wyzwiskom, drwinom z ułomności fizycznej, pocho-
dzenia, sytuacji rodzinnej (ten problem podnosi już Przybyszewski: pierwszym
z „jego współczesnych” był nieślubny syn akuszerki, który przed klasą heroicz-
nie przyznaje się do swego bękarciego brzemienia, wkrótce potem popełnia samo-
bójstwo), statusu materialnego (dwudziestowieczne powieści Ewy Ostrowskiej),
głębokiego upośledzenia (Jutro znów pójdę w świat Marii Ewy Letki). Chodzi
bowiem o szkołę życia, szkołę doświadczeń kształtujących fundamenty egzys-
tencji ludzkiej.

I tą drogą rozwijała się w dalszych latach powieść o budujących tożsamość
dziecka konfliktach nauczyciel − uczeń. Mają one niekiedy charakter powierz-
chowny − gdy wychowawca nie docenia umiejętności swego wychowanka, jego
zmysłu krytycznego, przenikliwości, logiki, różnorakich zdolności (Makuszyński
i długi szereg naśladowców). Innym razem sylwetki uwikłanych w konflikty
bohaterów zyskują na głębi psychologicznej i dramatyzmie (Rudy horyzont
Grzegorza Dowlasza, powieści Marii Borowej: Ścieżki do domu, Stopniowanie

56 K. Brandys, Mała księga, Warszawa 1970, s. 86.
57 Motyw tyrana, pod postacią którego kryje się zalęknione małe dziecko, powraca wielokrotnie

w literaturze, m.in. w powieści Anny Kamieńskiej W Nieparyżu i gdzie indziej. W szerszej
perspektywie motyw ten nabiera charakteru metaforycznego: u źródeł przemocy tkwi lęk (por. m.in.
Czarnoksiężnik z krainy Oz L.F. Bauma, Rycerz złotego serduszka M. Buyno-Arctowej).

58 K. Brandys, Mała księga, op. cit., s. 101.
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nieregularne, Dokąd wracają latawce, Ogrody, także Weiser Dawidek Pawła
Huelle). Wzmocnieniu ulega ujęcie humorystyczne (Niziurski) lub perspektywa
obyczajowa (cykl powieściowy Małgorzaty Musierowicz, Madame Libery, wspo-
mnieniowa powieść Włodzimierza Paźniewskiego Klasówka z pamięci).

Okres szkolny jest centralnym momentem biografii bohatera nie tylko powie-
ści rozwojowej (inicjacyjnej), ale − szerzej − wizerunku wzrastania i dojrzewa-
nia. Dlatego też nie jest epizodem, lecz czasem kształtowania się człowieka
i gromadzenia doświadczeń budujących fundamenty jego psychicznego wyposa-
żenia. Jak pierwsza miłość jest punktem odniesienia późniejszych doświadczeń
emocjonalno-erotycznych, tak okres szkolny jest czasem poznawania człowieka
w jego wzniosłości i upadku, czynach wielkich i podstępnych, niesie wzorzec
zmagań, poszukiwania własnej tożsamości, matrycę więzi przyjacielskich. Szkoła,
nigdy nie wyzwolona z piętnowanej już na przełomie wieków gloryfikacji wie-
dzy pamięciowej (Sienkiewicz, Żeromski, Zapolska, Zegadłowicz), miała, jakby
wbrew swej istocie, nieść doświadczenie życia i pomóc dziecku przeobrazić się
w dojrzałego człowieka. Pozostała − i jest to wyjątkowo trwały element jej obrazu
− obojętna na prawidła wzrastania, na psychologiczne problemy dzieciństwa.
Przykład z Zawieyskiego:

W szkole według pokratkowanego planu idzie matematyka, największa zmora huma-
nistów, idą wszelkie przyrody, wszelkie historie, i to wtedy, gdy dzieciom [...] pali się
w sercu, a w głowach robi się zamęt od cudownych, oczywiście nonsensownych rojeń
o niebieskich migdałach. I niepodobna temu zaradzić59.

Podobnie było już u Zapolskiej:

Stasia wyrosła na dwunastoletnią ciemnowłosą dziewczynę, nie umiejącą nic prawie,
błąkającą się wśród chaosu dat i cyfr60.

Szkoła zawsze pozostaje obca dziecku, reprezentuje wieczne napięcia między
pedagogami a uczniami, wynikłe nie tyle z różnic mentalnych i wiekowych, ile
z rozbieżności między tym, co dokonuje się w sferze psychiki, i obojętnym wobec
tych doznań obszarze szkolnego obowiązku i rygoru (Korczak, Zegadłowicz,
Brandys). Romantyczne przeciwstawienie „prawd martwych” i „prawd żywych”
zyskuje tu paradoksalną aktualizację.

* * *

59 J. Zawieyski, Iskry młodzieńcze [w:] Kredą na tablicy, op. cit., s. 192.
60 G. Zapolska, Przedpiekle, Kraków 1957, s. 67.
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Nie dziwi, że w wielu utworach literackich motyw odesłania dziecka „do szkół”
wyznacza koniec beztroski dzieciństwa i wygnanie z domu: dosłowne (nauka
szkolna często wiązała się z koniecznością zamieszkania na stancji) lub meta-
foryczne (przejście z rajskiej „okolicy dzieciństwa”61 ku nowym, nieznanym
i obcym obszarom, ku trudowi życia, bliższemu już bytowaniu dorosłego z całą
sferą odpowiedzialności i obowiązku).

Tak postrzegany obraz szkoły zyskuje syntetyczne ujęcie w mało znanym wier-
szu Wacława Rolicz-Liedera (Szkoła). Tekst to ważny, podejmuje wiele moty-
wów, które w dalszych latach stały się węzłowymi punktami refleksji poetyckiej.
Już sam początek utworu wskazuje na „pęknięcie” obrazu dzieciństwa, jego ambi-
walencję: z jednej strony dzieciństwo postrzegane jest jako rozigrana baśń, wypeł-
niona kolorami, wyobraźnią, magią, pełna światła i dobra, upajających zapachów;
z drugiej pozbawiony marzeń, zabijający beztroskę i radość dziecięcego świata
zszarzały deszczowy dzień, typowy dla szkolnego życia („mundurek pachniał
wonią zmoczonego sukna”).

Od lat najmłodszych czerpiąc wdzięczne życie
Ze źródeł baśni, sam się baśnią stałem;
Baśnią pachnącą ambrem i arabskim
Pismem, jak wschodni druk niezrozumiałą.
[...]
Rodzice chcieli mieć ze mnie Człowieka,
Więc wcześnie dziecko do szkoły oddali.
Pamiętam ten dzień, gdy czarny tornister
Przygiął mi plecy do jarzma niezdatne...
[...]
Odtąd mi zwiędły kwiatczyny marzenia;
Odtąd mi zgasły dzieciństwa świeczniki.
[...]
Odtąd w tornistrze nosiłem wierszyki.

W. Rolicz-Lieder, Szkoła62

Zaskakująco bliskie ujęcie znajdziemy w kilkadziesiąt lat późniejszym wierszu
Joanny Kulmowej63:

61 Określenie Jerzego Cieślikowskiego.
62 Wyd. cyt.: Poezja Młodej Polski, op. cit., s. 208-209, 211.
63 Warto odnotować, że wiersz Joanny Kulmowej adresowany jest do dzieci; stanowi znakomity

przykład przemiany obrazu adresata, świadomości kręgu jego potrzeb, przeżyć psychicznych, odczuć.
Analizując te przemiany Ryszard Waksmund formułuje tezę o przejściu poezji dla dzieci w lirykę
dziecięcą (R. Waksmund, Wstęp do: Poezja dla dzieci. Antologia form i tematów, oprac. ...,
Wrocław 1987; tegoż Od wiersza do poematu [w:] Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej,
op. cit.).
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Ja nie lubię chodzić do szkoły,
bo w tornistrze nie mieszczą się marzenia.
W szkole jest wielki porządek,
nikt nie trzyma pod ławką marzeń,
muszę zostawiać je w domu −
pod stołem albo w jakiejś szparze.
A one przez ten czas rosną,
odbywają samotne podróże
i kiedy wracam ze szkoły
za dalekie są
i za duże.

J. Kulmowa, Marzenia64

W przytoczonych wierszach powrót z makrosfery szkolnej do fizycznej (dom)
i psychicznej (żywioł wyobraźni i zabawy) przestrzeni dzieciństwa jest niemoż-
liwy. U Kulmowej marzenia „rosną”, idylliczny świat pozostaje więc zamknięty
i niedostępny, sam podmiot liryczny znajduje się w sytuacji wygnańca; nawią-
zanie do topiki biblijnej jest tu bardzo wyraziste. U Rolicz-Liedera inaczej:
chłopak po powrocie ze szkoły nie oddaje się już wyobrażonemu światu przygód
i baśni, lecz − jakby chorobliwie pogrążony w malignie − bawi się w szkołę
(„potem w domu w szkołę się bawiłem”). Tym samym wewnętrzny świat dzie-
ciństwa − który w wierszu Kulmowej rozrastał się − zostaje zniewolony, zabity
przez prozę życia. W obu przypadkach mamy do czynienia z dziecięcym podmio-
tem mówiącym, stąd głęboka subiektywizacja obrazu świata; z tą tylko różnicą,
że wiersz Kulmowej jest kierowanym do małego czytelnika zapisem jego współ-
czesnych, aktualnych przeżyć, natomiast u Rolicz-Liedera mamy perspektywę
doświadczeń minionych. Są to w obu przypadkach przeżycia smutne, nie osło-
dzone perspektywą lat neutralizującą to, co bolesne.

Jak widać, szkoła zarówno dziewiętnastowieczna (Rolicz-Lieder), jak i dwu-
dziestowieczna (Kulmowa) niesie doświadczenia głęboko destrukcyjne − kładą
się one cieniem nie tylko na czas wspominany, ale i na całą teraźniejszość
dorosłości. Szkoła u Rolicz-Liedera to „budynek o twarzy więziennej”, uczące
się w niej dzieci to zesłańcy („pośród dziedzińca słońce Syberii świeciło”),
którzy mają za zadanie przyswoić sobie cnoty niewolnicze („wewnątrz niewoli
uczono nieletnich”). Jej obraz stanowi kontrapunkt wyobrażeń o szczęśliwości
„szczenięcych lat” − podobnie jak u Sienkiewicza, Żeromskiego, Zegadłowicza.
Analogiczne świadectwa niesie Mała księga Kazimierza Brandysa. Mieczysław
Jastrun we wspomnieniach konkluduje: „W szkole, która miała mnie wycho-
wać, uległem demoralizacji”65.

64 Antologia poezji dziecięcej, wybór i wstęp J. Cieślikowski, BN I 233, Wrocław 1980, s. 203.
65 M. Jastrun, Wychowanie prowincjonalne, op. cit., s. 96; podkreślenie moje − GL.
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Widać tu całkowitą, krańcową odmienność od ujęć zapoczątkowanych przez
Wiktora Gomulickiego, a kontynuowanych przez Makuszyńskiego i Hertza; z tego
właśnie nurtu protestu i niezgody wyrasta powieść Korczaka Kiedy znów będę
mały − obrazy dziecięcych krzywd osiągają tu apogeum. Korczak abstrahuje od
warunków, w jakich szkoła funkcjonuje, przedstawia ją jako organizm nieprzy-
stosowany do świata dzieci, oparty na przemocy dorosłych i wyzwalający skłon-
ność do znęcania się nad słabszymi; m.in. z tego właśnie względu można uznać
Korczaka za prekursora myśli antypedagogicznej na polskim, a może nawet
europejskim gruncie.

Bo czujemy przecie, że nas psują. Morały mają tylko na języku, a wychowują w nas
fałsz i służalczość. Żeby, jak dorośniemy, pomiatać słabszym, a płaszczyć się przed
silniejszym. [...] Tak mi się dorosłe myśli plączą z dziecięcym bólem i obrazą66.

Korczakowski bohater marzy o szkole przyszłości i własnej pracy nauczyciela,
pracy opartej jednak na odmiennych zasadach, zbudowanej według jasnych i czy-
telnych reguł, z poszanowaniem naczelnych imperatywów, którym pisarz zawsze
pozostawał wierny (równość dorosłych i dzieci, poszanowanie godności ucznia,
zwłaszcza jego prawa do intymności).

Gdy znów będę nauczycielem, spróbuję porozumieć się z uczniami. Żeby nie było jakby
dwóch jakby wrogich obozów: z jednej strony klasa, a z drugiej on i kilku lizuchów.
Spróbuję, żeby była szczerość67.

Przykładów takiej „szczerości” literatura dostarcza rzadko, zwykle narzuca je
albo forma wspomnieniowa (dystans czasowy oddala ból, w jego miejsce rozbu-
dowuje się tęsknota za czasem utraconym), albo zamysł utylitarny (w dziełkach
ad usum Delphini). Przeważa zdecydowanie ton minorowy, niekiedy bliski drwi-
nie i sarkazmowi. U podstaw refleksji często leży gorzkie przeświadczenie
autora o bezsensownie straconych w szkole latach: wtłoczona wiedza nie przy-
staje do materii życia, praw historii, dramatu egzystencji, ten jej wymiar po
prostu nie istnieje. Dziecko nie potrzebuje wiedzy, lecz prawdziwych i dojrza-
łych, mądrych nauczycieli, wychowawców, którzy − niczym przewodnicy w spo-
łecznościach pierwotnych − wprowadzą je w świat prawdy, ukonstytuują „od
wewnątrz”. Jest to konieczny warunek upodmiotowienia człowieka. Przykład
z Tuwima:

Wiem o kuli napełnionej lodem,
O bursztynie, gdy się go pociera...

66 J. Korczak, Kiedy znów będę mały, oprac. B. Kryda, Kraków 1991, s. 100.
67 Ibidem, s 81.
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Wiem, że ciało pogrążone w wodę
Traci tyle, ile... et cetera.

Ach, wiem jeszcze, że na drugiej półkuli
Słońce świeci, gdy u nas jest ciemno!
Różne rzeczy do głowy mi wkuli,
Tumanili nauką daremną.

Skoncentrowana na szczegółach, nieskoordynowana „nauka daremna” nie ma
nic wspólnego z prawdziwą wiedzą, która prowadzi do pogłębienia duchowości
człowieka, implikuje jego wewnętrzny rozwój. W tej sytuacji oczywisty jest
rozziew między podmiotem mówiącym i „nimi”, którzy nauczali. „Oni” biorą
dziecko w niewolę szkoły, zabierają czas dojrzewania, by unicestwić wolność
wiodącą ku dobru. Stąd intelektualne niedołęstwo, ujawniające się szczególnie
wobec pytań ostatecznych − dojrzały człowiek stając przed Bogiem głęboko od-
czuwa swoje nieprzygotowanie, nieporadność, przyjmuje rolę ucznia niespodzia-
nie wyrwanego do odpowiedzi:

− Panie Boże! Odpowiadać nie mogę,
Ja... wymawiam się, mnie boli głowa...

J. Tuwim, Nauka68

W kulturowym obrazie szkoły kryje się jakaś dwuznaczność. Szkoła jest
oparta zarazem na mądrości i głupocie, jest wyzwaniem do wolności przez bunt
i stłumieniem wolności przez wymuszenie bezwarunkowego posłuszeństwa, jest
sposobem bycia i postępowania z ludźmi i walką o przetrwanie w gąszczu wro-
gich i sprzecznych sił, jest szkołą dojrzałości i szkołą skarlenia, moralizuje i de-
moralizuje, buduje i niszczy. Jej horyzont jest jednocześnie horyzontem światła
i ciemności. Stąd w cytowanym wierszu paradoks ujawniający się w refleksji
poetyckiej: byt człowieka dojrzałego, człowieka u kresu życia, jest tożsamy
z bytem ucznia. Uczeń ogołocony ze szkolnych lekcji, zadań i „pamięciówy”
traci swoją tożsamość.

Wiersz Tuwima nie jest wyjątkiem, przeciwnie: wyraża to, co bardzo często
powraca w poetyckiej refleksji nad szkołą, jej charakterem, kształtem, sensem
i formą jej istnienia. Potwierdzenie znajdziemy w wierszach Ewy Lipskiej, zwłasz-
cza zebranych w tomie Dom Spokojnej Młodości:

Ucz się śmierci. Na pamięć.
Zgodnie z zasadami pisowni
wyrazów martwych.

68 J. Tuwim, Wiersze zebrane, op. cit., t. I, s. 289.
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Pisz ją łącznie
jak rzeczpospolita albo lwipyszczek.

Nie dziel jej
pomiędzy umarłych.

E. Lipska, ucz się śmierci69

Martwa szkolna nauka niesie ułomną matrycę poznania człowieka i świata,
uniemożliwia wniknięcie w materię bytu. Niczym zdania z elementarza brzmią
podstawowe treści heideggerowskiego „doświadczenia bytowania”70. W wierszu
Lipskiej klasa I „dorosłe dzieci” − Robespierre, Homer, Mozart, Einstein, Mann,
Platon, Herodot − wciąż terminują w szkole życia, zachowują się jak rozbrykane
enfants terribles. Człowiek w najgłębszych zakamarkach świadomości na zawsze
pozostaje uczniem, który nie dorósł do swej gombrowiczowskiej roli. Dlatego przy
lada okazji zrzuca sztywny gorset wiedzy − nieokiełznane życie zwycięża martwą
strukturę. I, paradoksalnie, nawet śmierć okazuje się wyzwoleniem od szkoły:

Śmierć to wagary Panie Profesorze.
Już na następnej ulicy
zrzucamy z ramion ciężkie tornistry wiedzy.
Kupujemy kilo czereśni.
Rozrzucamy kratkowane kartki czasu.

E. Lipska, z listu71

Podobny motyw znajdziemy w innych wierszach Lipskiej: moja siostra, o czym
myśli dziewczyna na lekcji języka polskiego, szczególnie świt, gdzie ponownie
wraca konfrontacja szkolnej wiedzy z życiem zyskującym pełnię swego sensu
w akcie śmierci.

Przytoczone utwory budują obraz szkoły i uczących się dzieci w opozycji do
tradycji ukształtowanej przez prozę Gomulickiego (Wspomnienia niebieskiego
mundurka), Hertza (Ze wspomnień Samowara) i Makuszyńskiego (Bezgrzeszne
lata), także wierszy utrzymanych w podobnym tonie i o podobnym charakterze,
odwołujących się do podobnej emocjonalności, jak np. Przybosia Opowieść wio-
senna. Tę samą tradycję utrwalają ikonograficzne wizerunki uczących się dzieci.
Osiemnasto-, zwłaszcza dziewiętnastowieczne płótna wydobywają przede wszyst-
kim wspólnotę pokoleniową: starszy brat uczy młodszą siostrę, znajdując w tym
duże ukontentowanie i zaskarbiając sobie jej wdzięczność (Uczące się dzieci

69 E. Lipska, Dom Spokojnej Młodości, op. cit., s. 160.
70 Por. J. Tischner, Martina Heideggera milczenie o Bogu [w:] tegoż, O człowieku. Wybór pism

filozoficznych, op. cit., s. 42.
71 E. Lipska, Dom Spokojnej Młodości, op. cit., s. 121.
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Saturnina Świerzyńskiego), nauka szkolna wprowadza ucznia w podstawy myśli
patriotycznej, tradycji i umiłowania wolności (Przyjęcie na naukę Jana Czesława
Moniuszki), rozpoczęcie przez dziecko edukacji staje się źródłem rodzinnej
radości (ABC − pierwsze czytanie Franciszka Ejsmonda). Z kolei młoda dziew-
czyna z obrazu Emilii Dukszyńskiej-Dukszy niesie plecak wypełniony książkami
− zapewne wraca ze szkoły, pełna radości, uśmiechnięta i beztroska.

Inne uczucia wyraża twarz gimnazjalisty z obrazu Olgi Boznańskiej − już nie
radość, nie zabawa, lecz trud obowiązku, głęboka melancholia. Podobnie u Woj-
ciecha Weissa. Ale już dwadzieścia lat późniejszy (1910-1912) obraz Stanisława
Dębickiego Dziewczynka przy lekcji ma inny charakter: dziewczynka podparta
ręką na stole, na którym leżą zeszyty i książka, utkwiła wzrok w widzu − wzrok
radosny; tę dziecięcą radość nauki podkreśla poza dziecka i ubiór.

Trudno wyobrazić sobie dzieciństwo bez szkoły; stała się ona tak oczywistym
elementem portretu − ujęć malarskich i literackich, elementów biografii boha-
tera, zespołem jego elementarnych doświadczeń − jak rodzinny dom. „Szkołę [...]
pamiętam tak samo, jak siebie samego” − pisze we wspomnieniach Władysław
Jan Grabski72. O ile jednak dom zasadniczo ma konotacje pozytywne, o tyle szkoła
− czy to postrzegana z perspektywy dziecka, czy człowieka dorosłego − jest na-
cechowana ambiwalentnie. Jest takim samym archetypicznym doświadczeniem,
jak miłość matki, zmieniającym świadomość i samą ontologię dzieciństwa.

72 W.J. Grabski, Blizny dzieciństwa, op. cit., s. 41.
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Bronisław Chrzanowski tak pisał w roku 1889 o problematyce chłopskiej
w literaturze:

Najtrudniej jest artyście oderwać się od właściwej sobie prawidłowości umysłowej,
stworzyć zupełnie odrębny sposób kojarzenia pojęć i wyobrażeń, właściwych danej
jednostce, należącej do innej warstwy, pamiętać, że jednostka ta myśli zgoła innymi
kategoriami. − Przy czym najgorsze, najoryginalniejsze samoistne właściwości wybit-
niejszych jednostek z ludu nie są uświadomione przez nie, kryją się w niezgłębionych
tajnikach ducha, przebłyski samodzielnej twórczości przedstawiają się oczom naszym
w postaci zboczeń, wynaturzeń, rozumie się od typu normalnego w znaczeniu naszej
umysłowości1.

„Stworzenie odrębnego sposobu kojarzenia pojęć i wyobrażeń” ludu stanowiło
dla pokolenia postyczniowego fundamentalne wyzwanie i stawiało przed zrozu-
miałymi trudnościami; wprowadzenie dziecka jako bohatera literackiego, z jego
odrębnością pojęć i doświadczeń, „tajników ducha”, z jego ludzką i życiową
prawdą − było zadaniem co najmniej równie trudnym, przełamującym istniejące
wzorce, konwencje i schematy. Tym bardziej, że w znacznie większym stopniu,
niż przy postaciach z ludu, „najoryginalniejsze samoistne właściwości” są nie-
uświadamiane, a „przebłyski samodzielnej twórczości” w istocie traktowane przez
otoczenie jako „zboczenia, wynaturzenia”.

Doświadczenia w podejmowaniu tematyki ludowej nie przez przypadek kie-
rują uwagę pozytywistów ku dziecku i dzieciństwu. „Ludek wiejski to zwyczaj-
nie, mój dobrodzieju, dzieci” − pisał Kraszewski2. Bohater z ludu jest dziwakiem
i wymaga szczególnej troski, opieki, nadzwyczajnego zrozumienia; stosunek
pozytywistów do ludu przypomina poniekąd stosunek rodziców do dziecka. Stan
chłopski należało tedy kształcić, oświecać, wprowadzać na wyżyny intelektu,
pouczać w kwestiach światopoglądowych, moralnych, narodowych. Tak więc
tematyka wiejska niosła ważne doświadczenia: pokazywała bohatera rządzącego
się własnym, swoistym systemem wartości, zamkniętego we własnym świecie,
a jednocześnie wymagającego głębokich i wszechstronnych oddziaływań. Było
więc pozytywistom „po drodze” sięgnąć do postaci dziecka, bo narzędzia zostały
wypróbowane, swoistość myśli okiełznana, „tajniki ducha” poddane analizie.

1 B. Chrz. [Bronisław Chrzanowski], Pesymizm chłopski. „Głos” 1889, nr 14, s. 178; podkreślenie
moje − GL.

2 B. Bolesławita, Para czerwona, Lipsk 1865, t. II, s. 283. Cyt. za: W. Danek, Wstęp do: J.I. Kra-
szewski, Dziecię Starego Miasta, BN I 71, Wrocław 1988, s. XLIX.
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„Po drodze” tym bardziej, że lud traktowano, jak dowodzi Ewa Ihnatowicz, jako
młodszego brata3 − podobieństwa i analogie narzucały się więc same.

„Osobność” bohatera ludowego jako kategoria estetyczna dawała się zastosować
także do ukazania „osobności” dziecka, określanego niekiedy mianem odmieńca lub,
rzadziej, odszczepieńca. Droga pozytywistów do dziecka wiedzie właśnie poprzez
doświadczenia związane z podejmowaniem tematyki ludowej, apelacyjnym opisy-
waniem człowieka „z nizin”, jego społecznej i egzystencjalnej sytuacji, najpilniej-
szych potrzeb bytowych, także jego przeżyć, osobliwości w pojmowaniu porządku
świata i postrzeganiu człowieka, swoistości intelektualnej i światopoglądowej. Nie
można jednak ograniczać kulturowej genezy dziecka jako bohatera literackiego
do sfery inspiracji filozoficznych czy społecznych; dziecięca postać wchodzi
w wielorakie formy dyskursu (z przekonaniami społecznymi, postawami, zespo-
łem oczekiwań i wyobrażeń), jest w dużej mierze rezultatem obserwacji specyfiki
przestrzeni psychicznej. Prowadzi to często do traktowania dziecka jak odmieńca.

Matka Janka Muzykanta „może go tam i kochała po swojemu, ale biła dość
często i zwykle nazywała odmieńcem”4. Miano to ma rys wyraźnie negatywny,
jest rodzajem wyrzutu lub obelgi: odmieniec to inny, nieprzystosowany, dziwacz-
ny, w konsekwencji ten, co zasługuje na odrzucenie, wykluczenie ze wspólnoty,
domu, środowiska, społeczności. W noweli Sienkiewicza termin „odmieniec” ma
specyficzne znaczenie: lud wierzył, co zostało zaświadczone w zbiorach opowie-
ści wywiedzionych z folkloru5 bądź opartych na motywach folklorystycznych6,
że boginki, diabły, krasnale, a także dziwożony lub dziwomęże, płanetnicy, rusałki
wodne i leśne wykradały z kołyski ludzkie niemowlę i w jego miejsce podrzucały
któregoś ze swoich towarzyszy. Ten charakteryzował się osobliwościami wyglądu
i zachowania7. Wiejskie kobiety potrafiły takiego podrzutka rozpoznać po jego

3 E. Ihnatowicz, Dzieciństwo niemityczne, op. cit., s. 14.
4 H. Sienkiewicz, Janko Muzykant, op. cit., s. 18.
5 Por. na ten temat: J. Krzyżanowski, Szkice folklorystyczne, Kraków 1980, t. I−III; zob. też kata-

logi motywów: J. Krzyżanowski, Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, t. I Wrocław 1962,
t. II Wrocław 1963; J.W. Childers, Motif-Index of the Cuentos of Juan Timoneda, Bloomington 1947;
T.P. Cross, Motif-Index of Early Irish Literature, Bloomington 1947; P. Delarue, Le conte populaire
français, t. I Paris 1957, t. II Paris 1964, t. III Paris 1976; D. Dvořák, Soupis staročeských exempl,
Praha 1978; V. Tille, Soupis českých pohádek, t. I Praha 129, t. II Praha 1937; V. Propp, Ukazitiel
sjużetow [w:] A. Afanasjew, Narodnyje russkije skazki, t. III Moskwa 1958. Szczegółową bibliogra-
fię opracowań tego typu zamieszcza J. Krzyżanowski w tomie W świecie bajki ludowej, Warszawa
1980, s. 238-241.

6 Przykładem literackiej obróbki tego motywu jest Syn boginki Dygasińskiego; podobnie u Konop-
nickiej w Krasnoludkach − historia Podziomka jest w istocie historią podrzutka.

7 Popularność motywu podrzutka wynika zarówno z powszechnej dostępności romansów, często
nawiązujących do historii niechcianego i celowo porzuconego lub mimowolnie zagubionego dziecka,
w którym po latach daje się zidentyfikować znamiona wskazujące na nieznane wcześniej pochodzenie.
Dużą znaczenie dla popularyzacji motywu porzucenia i sieroctwa miała poczytność Dickensa.
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niepodobieństwie do domowników, nieposkromionym apetycie, niekształtnym,
pozbawionym proporcji ciele itd. Odmieńców skazywano na samotność, drwinę,
wyzwiska i śmiech tak ze strony społeczności lokalnej, jak rodziny. Kategoria
odmieńca z czasem traciła swój względnie precyzyjny charakter, samo zaś miano
nabierało znamion wyzwiska, epitetu, jakim obdarzano dziecko odbiegające od
przyjętych wzorców. Takimi właśnie odmieńcami bywali bohaterowie Prusa −
Staś z Placówki czy Antek. Ten ostatni nie spodobał się Sienkiewiczowi, który
w recenzji noweli wytknął autorowi nietrafność kreacji postaci: „Widzimy malca
zabłąkanego jakby wypadkiem w świat wiejski i poniekąd mu obcego, który zatem
wydaje się jakąś sztuczną roślinką...”8. Piotr Chmielowski, wielekroć wracający
w swych refleksjach krytycznych do Antka, w przeciwieństwie do Sienkiewicza
wysoko ocenił nowelę, nazwał chłopca „duszą artystyczną na komornem w chłop-
skim ciele, nieporównanie wyższą i głębszą od duszy Janka Muzykanta”9.

W jednej z nowel Konopnickiej rolę odmieńców pełnią tytułowe „Niemczaki”,
dzieci pół polskiej i pół niemieckiej krwi, z racji swego pochodzenia piętnowane
przez dziadka i służbę domową, a także okolicznych wiejskich chłopców. Odmień-
cem jest Beldonek Dygasińskiego, którego „tarmosili, popychali, drwili − raz mu
nawet koszulę rozdarli, a drugi raz czapkę na strzechę rzucili”10; samo zresztą
przezwisko mu nadane − Beldonek − „wyraża jakoby człowieka do niczego”11.
Określenie „do niczego” jest w tekście silnie wyeksponowane, wywołuje napię-
cie między wiedzą i świadomością narratora, wiejskiego gaduły, i przeświadcze-
niem, które zgodnie ze strategią pisarską powinien powziąć hipotetyczny odbiorca.
Beldonek mianowicie, podobnie jak długi szereg dziecięcych bohaterów, jest
artystą; o tej jego właściwości powiadamia narrator już w pierwszych zdaniach
utworu, ukazując pełnego wyobraźni chłopaka, który siedząc na przypiecku
„zadłubuje” skrzydlatego konia. Nawiązanie do motywu mitologicznego wpro-
wadza sensy symboliczne: Pegaz był przecież częstym motywem ornamentyki
waz korynckich, stąd też Beldonek staje w rzędzie antycznych artystów; równo-
cześnie Pegaz jako symbol natchnienia (atrybut sztuki w rękach Beldonka) sygna-
lizuje poetyckość duszy chłopca.

Był sobie chłopak jeden − małe takie, brudne, na przypiecku to siadało, kozikiem stru-
gał, a strugał patyki; no i sam sobie cięgiem opowiadał, co z tego patyka chce zrobić.
− Króla takiego − mówił − okrutnego pana, co będzie miał wszystko, jak zechce, jak
każe...

8 H. Sienkiewicz, Szkice literackie. „Pisma” Bolesława Prusa. „Gazeta Polska” 1881, nr 216-219.
Wyd. cyt.: H. Sienkiewicz, Dzieła, t. XV: Szkice literackie, Warszawa 1951, s. 302.

9 P. Chmielowski, Prus jako nowelista. „Kurier Codzienny” 1897, nr 1, s. 9.
10 A. Dygasiński, Beldonek, op. cit., s. 13.
11 Ibidem, s. 13; podkreślenie autora.
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A nie, to zadłubywał znowu jakiego cudacznego zwierza, co nogi miał jak u konia,
a skrzydła nikiej u gołębia. Różności przychodziły temu dziecku do głowy, nie takie
było, jak inne dzieci. [...] Od dziecka nie chciało mu się żyć jak inni ludzie. Kiej kozi-
kiem czego nie wykrawał, to w palcach coniebądź lepił z gliny, albo wziął z komina
węgiel, poleciał za chałupę i dopiero na słupach różne cudaki gryzmolił, czyli też na
wrotni od stodoły12.

Opowieść o chłopcu stylizowana jest na ludową bajkę13 (formuła początkowa
stanowi parafrazę bajkowego „wszędzie” i „nigdzie”), której bohater − zgodnie
z bajkowym paradygmatem − został wyposażony w specyficzne właściwości,
rzadkie przymioty serca i umysłu. Jak bajkowi bohaterowie musieli porzucić dom,
by sprostać wyzwaniom losu, pokonywać przeszkody i dojrzewać, tak Beldonek,
niechciane dziecko, zostanie zmuszony do porzucenia domu, czekać go będzie
tułaczy los „grajków, igrców i wędrowników wedle ducha”, by posłużyć się
określeniem Wacława Berenta z Żywych kamieni. Talent staje się dla chłopca
rodzajem stygmatu, piętnem i ciężarem, skazującym go na wyobcowanie, na los
wyklętego. Mały artysta nie stoi jednak ponad tłumem, jak jego starsi roman-
tyczni bracia, przeciwnie: społeczność sytuuje go na samym dole hierarchii.

Zdolności rzeźbiarskie są częstym talentem dziecięcego bohatera, ujawnia się
w nich bowiem nie tylko wymiar artystyczny, ale również inżynierski: rzeźbienie
to zabawowy odpowiednik innych już, właściwych wiekowi dorosłemu uzdol-
nień konstrukcyjnych (Antek Prusa). Są jeszcze inne talenty: talenty „duszy”,
szczególne jej właściwości, takie przede wszystkim jak zdolność przeżywania
wrażeń i emocji, wrażliwość na piękno, poezję i muzykę. Dziecięcy bohatero-
wie w większości poddają się nastrojowi śpiewów, porywa ich piękno tańców,
muzyka organów w wiejskich kościółkach, dźwięk ludowych skrzypiec i fujarek.
Sami zresztą też grywają lub pragną grać, niekiedy potrafią nawet samodzielnie
„zmajstrować” instrument.

[Beldonek] skrzypce też sam zmajstrował, jeno na nich jako i na piszczałce mało kiedy
przy ludziach grywał. Usiadł sobie nad wodą czy gdzie pod wierzbą i wyrzyna, aż źre-
bięta, cielęta podrygać zaczynają:

Ciemna nocka z wieczoreczka − nie wiedzieć,
Kady ja się nieboraczek mam podzieć...

Powiadał, że ptaki w lesie jego muzyki słuchają i coraz to mu który odpowie; ale że
tylko on jeden taką odpowiedź rozumiał. Zebrało się czasem na smutek, zagrał, a pod-
czas grania łzy się chłopcu nieraz zakręciły w oczach14.

12 Ibidem, s. 5.
13 Por. J. Ługowska, Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury, Wrocław 1981.
14 A. Dygasiński, Beldonek, op. cit., s. 129.
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Sienkiewiczowski Janko Muzykant konsekwentnie przedstawiany jest jako
artysta; kreacja ta − godzi się to podkreślić szczególnie − nawiązuje do topiki
romantycznej, a nie pozytywistycznej, w konsekwencji Janko bliższy jest artyście
młodopolskiemu (by odwołać się do Nałkowskiego Forpoczt ewolucji psychicznej
i troglodytów − „nerwowcowi” znienawidzonemu przez ludzi-drewna, ludzi-byki
i ludzi-świnie) niż pozytywistycznemu (z jego zaangażowaniem społecznym, kon-
cepcją sztuki służebnej itd.); jednocześnie bliższy Mickiewiczowskiej Karusi,
która widzi niewidzialne, niż długim szeregom pozytywistycznych chłopów.
Janko-odmieniec nie znajduje oparcia i zrozumienia w nikim, jedynie przyroda
− czująca i żywa cząstka Kosmosu − towarzyszy jego przeżyciom w trakcie nasy-
conej magią wyprawy po skrzypce. Gra tedy „sobie a Muzom”; jego postać bliska
jest toposowi artysty niezrozumianego, osamotnionego i odrzuconego, tragiczne-
go tym bardziej, że żadnego pomnika swą sztuką nie stworzy, choć jest artystą,
mówiąc słowami Kochanowskiego, „niezwykłym i nie leda piórem opatrzony”.

Na jedną rzecz był tylko łapczywy, to jest na granie. Wszędzie też je słyszał, a jak
tylko trochę podrósł, tak już o niczym innym nie myślał. [...] Sosny, buki, brzezina,
wilgi, wszystko grało: cały bór i basta! Echo też... W polu grała mu bylica, w sadku
pod chałupą ćwiergotały wróble, aż się wiśnie trzęsły! wieczorami słuchiwał wszyst-
kich głosów, jakie są na wsi, i pewno myślał sobie, że cała wieś gra. Jak posłali go do
roboty, żeby gnój rozrzucał, to mu nawet wiatr grał w widłach15.

Pieśń dodaje sił w pracy utrudzonemu Stachowi Szafarczykowi z noweli Konop-
nickiej16 i ubogiej Jagusi z opowiadania Maciejowskiego17. W Pani Dudkowej
Orzeszkowej „silne i piękne chłopię” tańczy, podobne do „małego, silnego, ład-
nego faunika”18. W Meirze Ezofowiczu chłopiec „aresztowany” za złe zachowanie,
nieświadomy swego położenia, podskakuje beztrosko i „nuci sobie swobodnie”19.
Wielu dziecięcych bohaterów obdarzonych jest wrażliwością na dźwięki przyro-
dy; reakcją na piękno jest swoiście dziecięce urzeczenie, niedostępne dorosłemu.
Najsilniejsze przeżycia i poruszenia wywołuje w dziecku muzyka skrzypiec bądź
kościelnych organów, ale także pieśni śpiewane po wsiach i polach, w kościołach,
domach, przy okazji pracy, modlitwy lub odpoczynku w długie jesienne i zimo-
we wieczory. Napięcie emocjonalne bywa bardzo silne, towarzyszą mu głębo-
kie, trudne do ukrycia reakcje psychiczne, ujawniają się one w zmianie wyrazu
twarzy, w spojrzeniu, gestach, ruchach rąk, niekiedy w płaczu wywołanym tym
silnym przeżyciem. Stasiek z Placówki Prusa, „chłopskie dziecko, nie wiadomo

15 H. Sienkiewicz, Janko Muzykant, op. cit., s. 18.
16 M. Konopnicka, Stacho Szafarczyk. Wyd. cyt.: M. Konopnicka, Nowele, Warszawa 1897, s. 122.
17 I. Maciejowski-Sewer, Dola, op. cit., s. 399.
18 E. Orzeszkowa, Pani Dudkowa. Wyd. cyt.: E. Orzeszkowa, Nowele t. III, Warszawa 1957, s. 226.
19 E. Orzeszkowa, Meir Ezofowicz, op. cit., s. 27.
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skąd − nerwowe”, „takie odmienne dziecko”20, obdarzone duszą poety, przeżywa
chwile żywiołowej radości słysząc muzykę organową, a na dźwięk śpiewanej
pieśni doznaje tak głębokich przeżyć, że mdleje. Wrażliwy na świat, jego barwy,
odgłosy, nastroje ukazany jest jako dziecko tajemnicze, o nadwrażliwej poetycz-
nej duszy, które spotkać musiał tragiczny los.

Wyraźne są podobieństwa dziecka i wiejskiego głupka − dwóch postaci, których
portrety wielokrotnie pojawiają się w prozie epoki. Łączy je podobieństwo sytuacji
socjalnej, a nade wszystko wyposażenia psychicznego. Głupek bowiem w takim
samym jak dziecko-artysta stopniu traktowany jest jako odmieniec i ponosi
wszystkie tego konsekwencje aż do wyrzucenia ze społeczności; powody takiego
traktowania bywały oczywiste: brak zrozumienia, wyższy poziom wrażliwości,
wyższa inteligencja emocjonalna, mądrość życia, umiejętność diagnozowania
rzeczywistości, skłonność do poddawania się nastrojom. I odmieniec-dziecko,
i odmieniec-głupek, muszą starannie skrywać własne przeżycia.

Konopnicka o głupku:

[...] chodzi po gościńcach wiejskich jak apostoł, jak prorok, jak „opętany aniołem”.
Taki „głupi” ma w sobie coś żywiołowego. Z ziemią gada, z wiatrem i z ogniem gada. [...]
Spod gęstwiny swoich włosów „głupi” patrzy na świat to szerokim, obłędnym, daleko poza
granice wioski wybiegającym spojrzeniem, to w bok, to na stronę rzuca owe skośne błyski
oczu, pełnych gryzącego szyderstwa lub smętnej ironii; to wreszcie z głęboką melan-
cholią i bezdennym pożądaniem nicości wbija w ziemię szklistą, osłupiałą źrenicę, jakby
patrzył we własny grób otwarty. Miewa on jeszcze niekiedy żywe, roztargnione, ruch-
liwe oczy dziecka, któremu od śmiechu do łez tak bliską jest żałość wszelkiego wesela21.

Prus o dziecku:

On wraz z ptakami odczuwał nadciągającą ulewę i od rana tułał się po domu nie-
spokojny. On patrząc na chmury odgadywał tam jakieś narady i domyślał się złych
zamiarów. On czuł ból trawy bitej deszczem i drżał na myśl: jak musi być chłodno
ziemi zalanej wodą? Powietrze przesycone elektrycznością kłuło go po całym ciele,
błyskawice paliły mu wzrok, a każde uderzenie piorunu zdawało się, że trafia go
w głowę i serce. Stasiek nie bał się burzy, tylko od niej cierpiał22.

Uderzająca zbieżność postawy, gestu, spojrzenia, identyczna perspektywa nar-
racyjna. Dzięki tym szczegółowym obrazom krystalizuje się diagnoza sytuacji
egzystencjalnej dwu odmieńców: dziecka i głupka − obaj głęboko przeżywają
wyzucie z pierwotnej jedności z gromadą, rodziną, środowiskiem, wyobcowanie,

20 B. Prus, Placówka, op. cit., s. 185, 198.
21 M. Konopnicka, Głupi Franek. Wyd. cyt.: M. Konopnicka, Pisma zebrane, red. A. Brodzka.

Nowele, t. II: Moi znajomi i inne opowiadania, op. cit., s. 373; podkreślenie moje − GL.
22 B. Prus, Placówka, op. cit., s. 185.
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istnienie przepaści, która alienuje innego, przegania go poza wspólnotę i nie
pozwala przezwyciężyć separacji. Tortura absolutnego oddzielenia. „Literacki
odmieniec − komentuje Ewa Ihnatowicz − bywa [...] w swojej prawdzie osamot-
niony i żyje wtedy na marginesie wiejskiej społeczności, która nazywa go lekce-
ważąco głupim. Jego prawdę pojmują tylko inni odmieńcy”23.

I wreszcie ostatnia analogia: poetyczność duszy dziecka i duszy głupka wyraża
się poprzez napięcia emocjonalne, które nie znajdują wyrazu w postaci werbal-
nej; żaden z nich nie potrafi nazwać swych przeżyć, obaj − zależnie od nastroju
− tańczą lub płaczą, trwają w zasłuchaniu lub podejmują dynamiczne działania.

Nie znaczy to, że dziecko nie podejmuje prób ekspresji literackiej (o ile ter-
min ten może mieć zastosowanie w tej sytuacji). Owszem, bywa, że mały boha-
ter próbuje wyrazić siebie słowami; można znaleźć ważne i wcale liczne dowo-
dy zainteresowania pisarzy dziecięcym folklorem słownym, który z czasem, już
w XX wieku, stanie się stałym elementem towarzyszącym literaturze24. Czy jest
to antycypacja późniejszych tendencji? Czy pod tym względem pozytywistów
można uznać za prekursorów? Po części tak: przy całej świadomości marginal-
nego charakteru tych zainteresowań, ich roli bardziej ornamentacyjnej niż rzeczy-
wistej pisarskiej penetracji tego obszaru − przyznać trzeba, że już w tym okresie
następuje nobilitacja autonomicznej, spontanicznej twórczości dziecięcej. Mamy
pierwszych dziecięcych poetów, mamy też dziecięcego bajarza: jest nim przy-
woływany już Beldonek, spośród małych bohaterów okresu najwszechstronniej
uzdolniony artysta, który rzeźbi, gra, ale również „gada”:

Rozpowiada zmyślnie, nikiej z książki [...], o zaklętych królewnach i czarnoksiężnikach,
o różnych okrutnych zbójcach, o zamkach, pałacach, skarbach niezmiernych. Myślałby
kto, że on te rzeczy widział, a to było tyla z głowy, tak sobie układał25.

Opowieści Beldonka są w pewnej mierze nasycone literackością („nikiej
z książki”), przekonują słuchaczy na tyle, że powstaje wrażenie ich oparcia w rze-
czywistych doświadczeniach narratora; chłopiec urasta tu do rangi mistrza sztuki
bajarskiej, jest bajarzem, który − wzorem gawędziarzy i gawędziarek wiejskich,
a także wedle schematów utrwalonych w kulturze26 − wymyślonym historiom,
opartym przecież na motywach wędrownych, nadaje wyrazisty rys autorski.

23 E. Ihnatowicz, Wioskowy głupi w oczach scjentysty [w:] Obraz głupca i szaleńca w kulturach
słowiańskich, red. T. Dąbek-Wirgowa i A.Z. Makowiecki, Warszawa 1996, s. 51.

24 Por. na ten temat m.in. J. Cieślikowski, Wielka zabawa, op. cit.; J. Papuzińska, Inicjacje lite-
rackie, op. cit.; R. Waksmund, Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, op. cit.

25 A. Dygasiński, Beldonek, op. cit., s. 7.
26 W grę wchodzi odwołanie do zespołu klasycznych tekstów, znanych w polskiej kulturze od

wieku XVIII, niekiedy zalecanych przez Komisję Edukacji Narodowej do użytku „młodzi kwitnącej”,
np. Księga tysiąca i jednej nocy czy baśnie Perraulta. Tworzą one prawzór narratora-bajarza. Por. m.in.
Z. Sinko, Powiastka w oświeceniu stanisławowskim, Warszawa 1982.
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Dygasiński nie jest odosobniony: podobnie u Prusa czy Sienkiewicza, by przy-
wołać w dalszym ciągu krąg pisarzy najbardziej dla epoki reprezentatywnych,
dziecko-artysta pozostaje samotne i odrzucone, obce w środowisku społecznym
i rodzinnym, traktowane z wyniosłą obojętnością (Z szopką Konopnickiej) lub
pobłażaniem, nierzadko wyśmiane (artystyczne zdolności Beldonka wiejskie
kobiety komentują krótko: „Wyrośnie, to zmądrzeje”27). Wrażliwość i talent są
piętnem, z którym bohaterowi przyszło żyć, obciążeniem nie dziedzicznym, lecz
nabytym − wedle poglądów zbiorowości − „z przypadku”, tym bardziej więc nie-
zrozumiałym. Rodzice dzieci-artystów są pozbawieni zdolności twórczych i po-
dobnie jak cała wspólnota traktują ich obecność w psychicznym wyposażeniu
własnych dzieci jako dziwactwo − niepotrzebne, utrudniające życie, piętnujące
potomka. Dziecko-artysta staje się powodem wstydu, niekiedy hańby rodziców.

Zarówno dzieci aktywne, samodzielnie tworzące przedmioty sztuki, jak i te,
które są odbiorcami (słuchaczami opowieści, pieśni, muzyki organowej) przyna-
leżą do świata wiejskiego. Mali mieszkańcy miast zwykle pozbawieni są tego
typu wrażliwości i umiejętności odczuwania świata, „rozumienia go”, przeżywa-
nia jego piękna, które charakteryzowały Janka Muzykanta czy Stasia z Placówki.
Niewiele też miasto dawało dzieciom okazji do artystycznych przeżyć − rozlicz-
ne dźwięki przyrody, śpiew wiejskich kobiet i dziewcząt zastąpić musiały, jak
w słynnej noweli Prusa, dźwięki katarynek; teatr, świątynia sztuki, dostępny był
jedynie wybrańcom28.

Oczywiście, małym pozytywistycznym bohaterom daleko do kreacji roman-
tycznego Orcia z Nie-Boskiej komedii, poety wyklętego, wizjonera i barda; ta sama
jednak samotność jest ich udziałem, ten sam tragiczny los je spotyka, to samo pada
na nie przekleństwo. Orcio był wszakże jeden, tymczasem literatura postycznio-
wa przynosi takich portretów zaskakująco wiele. Bohater prozy pozytywistycznej
to przecież człowiek typowy dla swoich czasów, reprezentant środowiska, stanu
społecznego, obdarzony zwykle cechami, które nie pozwalają wynieść go ponad
tłum. W przypadku bohatera dziecięcego jest inaczej: w każdej dziecięcej psyche
kryją się ogromne przestrzenie ducha, wrażliwości, potencjalności (odnoszącej się
do rozlicznych uśpionych talentów) − stąd apelatywna funkcja tej prozy. Artysta
nie jest postacią neutralną pod względem znaczeniowym. Dziecko-artysta jest wy-
bitne i wyjątkowe, a ponieważ właśnie takie kreacje bohaterów w tym obszarze
wysuwają się na plan pierwszy, wniosek staje się oczywisty: każde dziecko niesie
w sobie zalążek przyszłej wielkości. Wypada wrócić w tym miejscu do pozyty-
wistycznego przeświadczenia, zgodnie z którym dziecko to tabula rasa: okolicz-
ności zewnętrzne (warunki socjalne, możliwość kształcenia) wpływają decydująco

27 A. Dygasiński, Beldonek, op. cit., s. 6.
28 O przeżyciach wywołanych oglądanym w dzieciństwie spektaklem teatralnym pisze Leonard

Sowiński (Wspomnienia szkolne i uniwersyteckie, op. cit., s. 152 i n.).
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na psyche młodego człowieka, podcinają skrzydła lub uskrzydlają. Byłaby więc
w figurze dzieciństwa zawarta sugestia o charakterze dość banalnego apelu: stwo-
rzyć każdemu szansę, bo w każdej dziecięcej jednostce kryć się mogą nieprzebrane
bogactwa umysłu i talentu.

Wniosek ten zawiera się w sferze konstatacji oczywistych i nie wyczerpuje
bogactwa zagadnienia. Niespokojne duchy, niedorośli, niekiedy całkiem mali nad-
wrażliwi marzyciele zasłuchani w śpiew ludu, szum wiatru, zapatrzeni w cuda
świata i dzieła człowieka, opętani magią sztuki aż po zamroczenie, po zatratę
racjonalności, po zaprzeczenie samego siebie − w ten sposób, właśnie poprzez tak
ukształtowane postaci, manifestuje się swoistość dziecięcego świata, jego tajemni-
cza przestrzeń psychiczna, niedostępna dla zewnętrznego obserwatora. Odmie-
niec-artysta to najbardziej wyrazista ikona dziecięcej odrębności. Dziecko
poniekąd musi być artystą, bo właśnie w ten sposób jednoznacznie i dobitnie
wyraża się jego „osobność” niesprowadzalna do żadnych dostępnych dorosłemu
obszarów, swoistość jego przeżyć, myśli, mechanizmów percepcji świata.

Byłoby błędem przypisywanie pozytywistom marzenia o narodzie miliona poe-
tów, malarzy i kompozytorów − takie marzenia nie mieściły się w ich wyobra-
żeniach postępu. Potrzeba było ludzi czynu, wielkiego ducha, męstwa, a nade
wszystko konsekwentnych w działaniu przemysłowców, inżynierów, światłych
chłopów, robotników wyuczonych zawodu. Dziecko-artysta to nie bohater pozy-
tywny, bo takie kreacje są zasadniczo obce nawet literaturze kierowanej do mło-
dych czytelników: w dziełkach pisanych ad usum Delphini propagowano model
człowieka poprzestającego na małym, mądrego, światłego, wykształconego dzięki
własnej wytrwałości i pracowitości (Praca bogactwem Izdebskiej, powieści
Urbanowskiej, Gębarskiego, Zaleskiej, Papi, Rabskiej). Artysta-marzyciel zasłu-
chany w muzykę... nie, to dla pozytywistów było nie do przyjęcia, nie do zaakcep-
towania jako wzór osobowy dla młodego człowieka. W jakimś sensie w stronę
ideału zmierza Prusowski Antek − inżynier, konstruktor i wynalazca, młodszy brat
Ochockiego; ale Antek jest w mniejszym stopniu artystą niż Staś z Placówki!
W postaci Antka daje się zauważyć realizację funkcji perswazyjnej, ale nie
w Stasiu, nie w Beldonku.

To, że talent i wrażliwość są sygnałami odmienności świata dzieciństwa, wydaje
się sprawą bezdyskusyjną. Czy pozytywiści znaleźli łatwą formę i pojemny sche-
mat? Pewnie tak. Ale jednocześnie to właśnie ich zdecydowane i mocne przed-
stawienie specyfiki dzieciństwa, wyraziste wydobycie i nazwanie swoistości
dziecięcego świata spowodowało, że w literackiej świadomości kolejnych epok
dziecko z całą jego osobnością znalazło trwałe miejsce i stało się obiektem obser-
wacji i fascynacji, u źródeł których leżało każdorazowo to, co dostrzegli pozy-
tywiści: zamknięcie dziecięcego świata w niedostępnej dorosłemu przestrzeni
myśli, przeżyć, wyobrażeń i doświadczeń.
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Pozytywistyczny model dziecka-artysty Młoda Polska przejęła i poddała wie-
lorakim przekształceniom. Osobność dziecka stała się figurą osobności artysty.

Młodopolski mały artysta jest przede wszystkim w znacznie większym stop-
niu twórcą: nie tyle więc pozostaje pod wpływem sztuki, jak jego młodszy, pozy-
tywistyczny brat, ile sam odważnie wkracza w te rejony, które zasadniczo
zarezerwowane były dla cyganerii. Na przykład Luś z Zatopionego królestwa
Słońskiego gra na fortepianie, ale nie jest to jedynie perfekcyjne odtwarzanie wy-
uczonej sztuki, przeciwnie, Luś wykracza poza wyuczone prawidła, improwizuje
lub komponuje dziełka własne, niezwykłe:

Melodie, które Luś wygrywał, były dziwne, niesamowite. Pod jego palcami żółte kla-
wisze budziły w starym pudle jakieś ludzkie głosy, opowiadały rzeczy niezwykłe, za
które potem strofowały go wszystkie ciocie, utrzymując, że psuje szkołę. [...] Grał
z pamięci, bez nut [...]. Dziadzio uśmiechał się i mówił, że Luś na fortepianie
opowiada takie same bajki, jak on bez fortepianu29.

Parantela dorosłego opowiadacza i niedorosłego muzyka jest znacząca. Dzia-
dek baje, Luś improwizuje. Misterium aktu twórczego jest niedostępne „wszystkim
ciociom”, za to świat natury trwa w zasłuchaniu, poruszony koncertem artysty.
Sztuka i natura to jedno, instrument, na którym gra Luś, jest tego najpełniejszym
dowodem. Zatraceniu ulegają te dziecięce cechy chłopca, które przywodzą na
myśl brak doskonałości, doświadczenia, ułomność; spotęgowane są natomiast te,
które młodopolanie cenią w artyście: spontaniczność, przedkulturowość, poczu-
cie związku ze światem natury. Luś poddaje się sztuce, pozwala jej porwać się,
unieść w wyżyny dostępne jedynie artyście.

Nie chciało mu się spać, więc podniósł fujarkę do ust i zagrał. I zdumiał się sam, i nie
rozumiał, co się stało, bo ledwie dotknął ustami pachnącej jeszcze lasem, jeszcze nie-
mal żywej kory, wnet coś tak dziwnie zagrało, że wszystkie naraz kwiaty otworzyły
wonne swoje kielichy, jakby pod słońcem, i wszystkie zaczęły powtarzać tę dziwną
pieśń bez słów.
I cała łąka zagrała30.

Być dzieckiem to być artystą, osiągać wyżyny człowieczeństwa, pełnię zjed-
noczenia z prawdą (u Słońskiego rozumianą w dwu zakresach: jako prawda świata
i prawda własnego wnętrza), pięknem (otaczający świat przyrody oraz świat
sztuki) i dobrem (poświęceniem na rzecz dobra wspólnego: tytułowego „zatopio-
nego królestwa”).

29 E. Słoński, Zatopione królestwo. Opowieść o prawdziwych nieprawdach, Warszawa 1918, s. 20.
30 Ibidem, s. 131.
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Osobność młodopolskiego dziecka bardzo silnie wzmocniły poglądy głoszące
tożsamość poety i człowieka pierwotnego, poety i dziecka31. W efekcie dziecińst-
wo młodopolskie antycypuje − wzorem Orcia z Nie-Boskiej komedii − późniejsze
dramaty dojrzałego artysty, niezrozumianego i odrzuconego przez społeczeń-
stwo. Mały Borowski z Próchna Berenta od początku życia był poniżany przez
ojca, od początku naznaczony stygmatem niezrozumianego artysty, samotnego
i wyśmiewanego. Talent bowiem jest naznaczeniem (stygmatem), które musi
ujawnić się bardzo wcześnie i z wielką siłą piętnuje człowieka. Nie wiąże się ani
z pozycją społeczną przyszłego twórcy, ani doświadczeniami, ani dziedziczo-
nymi cechami, przeciwnie: jest dziełem splotu okoliczności, kaprysem niepojętej
natury. Pisze o tym Baudelaire w parabolicznych Darach Wróżek: chimeryczne
„Matki osobliwe radości i cierpienia” beztrosko rozdając talenty, obdarzyły nad-
zwyczajnymi darami małego chłopca z biednej rodziny; dar stał się źródłem
klęski, przekleństwem.

Tegoż dnia popełniono kilka omyłek, które można by uznać za osobliwe, gdyby cechą
wyróżniającą i odwieczną Wróżek była przezorność raczej niż kaprys. [...] Tak więc
Miłość Piękna i Potęga Poezji dostały się synowi ponurego żebraka, kamieniarza z za-
wodu, który w żaden sposób nie mógł wspomóc talentów ani ulżyć potrzebom swego
politowania godnego potomka32.

O przyszłości małego artysty Baudelaire nie pisze, konflikt jednak z otocze-
niem, sekowanie w rodzinie, w konsekwencji odrzucenie, samotność, poczucie
nieprzystosowania − są rzeczywistością dającą się łatwo przewidzieć, więcej: nie
budzącą żadnych wątpliwości, pewną i bezdyskusyjną. Stąd i ból istnienia, cier-
pienie egzystencjalne dotykające dziecko.

Nie jest lepsza odwrotna sytuacja, której egzemplifikację daje Irzykowski
w Pałubie. Paweł Strumieński chce uczynić syna dziedzicem talentu Angeliki,
dokłada starań, by obudzić w nim duszę malarza, aranżuje sytuacje, w których
chłopiec „połknie bakcyla sztuki”, zarazi się postawą artysty, by w ten sposób
stać się kontynuatorem dzieła zmarłej. Działania te mają charakter przemyślany
i konsekwentny.

[Strumieński] nie pozwolił [...] uczyć chłopca geografii, bo wyczytał gdzieś, że ta
nauka najbardziej rozszerza pogląd dziecka na świat realny [...]. Obok potrzebnych
rzeczy wmówił Pawełkowi wiele rzeczy niepotrzebnych, np. na wzór Angeliki zmyślał
i rozpowiadał mu rozmaite fantastyczne historie, rzekomo dziejące się teraz w świecie,

31 Por. m.in. M. Głowiński, Zaświat przedstawiony, Warszawa 1981, s. 49 i n.; A. Czabanowska-
-Wróbel, Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski, pass.

32 Ch. Baudelaire, Dary Wróżek. Wyd. cyt.: Ch. Baudelaire, Paryski spleen. Poematy prozą,
przeł. J. Guze, Warszawa 1959, s. 51.
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w historiach tych utrzymywał pewną ciągłość, a pobudzał i Pawełka do takiego samego
komponowania, rozwijał w nim zmysł do kłamstwa artystycznego, do udanej wiary
w rzeczy zmyślone i nieistniejące. Odbywało się to pod pozorem zabawy, wychowania,
opowiadania bajek33.

To sytuacja raczej wyjątkowa, sztuka jest tu bowiem ujęta w kategoriach
„kłamstwa”, mistyfikacji czy wychowania (!), a to zupełnie już sprzeczne z poj-
mowaniem jej w duchu manifestów młodopolskich (Confiteor Przybyszewskiego),
gdzie miała być religią, wtajemniczeniem w świat prawdy i Absolutu. Zwykle
jest jak u Baudelaire’a: obdarzone talentem dziecko antycypuje los odrzuconego
artysty; właściwie nawet nie antycypuje, antycypacja bowiem odnosi się do zda-
rzeń przyszłych, które dopiero się dokonają: ono w tych zdarzeniach już uczest-
niczy, ono już jest artystą, już dzieli los swych dorosłych „braci w sztuce”, ich
cierpienie i napiętnowanie. Talent jest, z jednej strony, nie gojącą się raną, z dru-
giej − źródłem niechęci środowiska, czującego odrazę w stosunku do odmieńca,
wreszcie przyczyną wzmożonych „resocjalizujących” oddziaływań szkoły.

Gdy tylko wykładacze gimnastyki i katechizmu wyszpiegowali we mnie twórcę, przy-
wołali natychmiast stróża, który miał już wydłubane oba oczy, i kazali mnie odpro-
wadzić do domu.

L.S. Liciński, Niewidomy i szatan34

Ślepiec jest tu, oczywiście, postacią symboliczną: ten, który ma zamknięte
oczy, nie dostrzega tego, co istotne; poniekąd jest nim − jak w średniowiecznych
moralitetach − każdy, ten kto dąży do zamknięcia dziecięcego świata na sztukę,
na prawdę życia i magię świata; aluzja do ślepoty biblijnej, symbolu zatwar-
działości serca niezdolnego do przyjęcia prawdy35, wydaje się bardzo czytelna.
Bohater-narrator Licińskiego wyrusza na pierwsze „wagusy”, odbywa upajającą
wycieczkę za miasto − doświadcza pełni i radości bytu, przeciwstawionej cias-
nym i dusznym pomieszczeniom szkoły i domu.

Wyszedłem z domu... Wiosna śniegi topiła i wód spienionych grzywą deptała po tra-
wach... Zaszeptał bór...
Pod nieba otwartą bramą stałem jak posąg z mgieł i marzenia − ręce do wodnic
wyciągałem tęskne, a one srebrzyły się w szumach i biegły jak drżące fantazje z ala-
bastru.

33 K. Irzykowski, Pałuba, op. cit., s. 245; podkreślenie moje − GL.
34 L.S. Liciński, Halucynacje, op. cit., s. 146; podkreślenie moje − GL.
35 Zarówno Stary Testament, jak i Nowy Testament wielokrotnie odwołują się do tej symboli-

ki, por. np. Iz 6,10; Mt 4,12; Rz 11,25; stąd nowotestamentalny motyw uzdrowienia ze ślepoty
(Mk 10,46-52; Mt 11,5; J 9,32).



233

4. Homo artifex

Młode orzeźwione z lasów złotostany zrzucały zimną odzież śniegów, wyginały ku
mnie objęcia ustęsknione, księgę natury mym oczom rozwierały.
Z lękiem, z pokorą, z zachwytem − karty jej czytałem.
A tam w zatęchłych murach miasta rówieśnicy moi uczyli się katechizmu i gimnastyki.
Wróciłem z pierwszej wycieczki... Obuwie miałem przemoczone, lecz w oczach iskry
się zatliły... Ojciec uląkł się widocznie, że mu za dużo wiosny pod jego dach wnoszę,
uląkł się tych iskier w mych źrenicach
− Gdzie byłeś? − spytał groźnie.

L.S. Liciński, Niewidomy i szatan36

Opis oparty na kontrastach: z jednej strony otwarta przestrzeń wiosny, która
pierwsze swe przebłyski daje już w środku zimy, z drugiej − zamknięta przestrzeń
miasta, izb szkolnych i domu; z jednej strony „iskry w źrenicach” dziecka, z dru-
giej − całkowita obojętność i chłód ojca, który, jak szkolny stróż z początkowej
partii tekstu, ma oczy niewidzące. Ojciec ten wkrótce („od chwili bankructwa
idei pokładanych we mnie”37) odmówi chłopcu kupna książek, potem, podcina-
jąc już nie duchowe, lecz fizyczne podstawy egzystencji, nawet ubrań. Bohater
Licińskiego nie jest artystą w dosłownym znaczeniu, jest raczej artystą ducha,
artystą wrażliwej jaźni, dzieckiem czy młodzieńcem otwartym na piękno świata,
urzeczonym jego magią; osiągnąwszy wiek adolescencji pisze pamiętnik, i to
raczej nieudany, pełen mimowolnego humoru, niewprawny i niedojrzały. Tak więc
już nie tyle może artyzm i sztuka, ile samo bycie dzieckiem, wrażliwym, skłonnym
do wzruszeń, odczuwającym magię świata, skazuje na odrzucenie.

W realizacji tego motywu są młodopolanie bliscy pozytywistom, ich predylek-
cjom do ukazywania dzieci „nerwowych”, podatnych na oddziaływanie sztuki
ludu (dla modernizmu termin ten ma, oczywiście, swoiste konotacje), skorych do
wzruszeń wywołanych muzyką. Muzyka ta jest prymitywna i pierwotna, w od-
różnieniu od wysoko rozwiniętej klasycznej, akademickiej muzyki europejskiej,
której komponowania, a przede wszystkim wykonywania uczono w konserwa-
toriach38. Jest to trwały motyw literacki. Jeszcze u Adolfa Nowaczyńskiego

36 L.S. Liciński, Halucynacje, op. cit., s. 147.
37 Ibidem, s. 149.
38 Pierwsze konserwatorium warszawskie powstało w 1810 r., początkowo jako klasa śpiewu i gry

na instrumentach przy szkole dramatycznej Teatru Narodowego, w 1821 zostało usamodzielnione.
Tego typu szkoły muzyczne powstawały już u schyłku wieku XVIII (pierwsze, Conservatoire National
de Musique w Paryżu, założono w 1784 r.). Na skutek dużego zainteresowania kształceniem muzycz-
nym zakładano konserwatoria w wielkich miastach europejskich: Pradze (1811), Brukseli (1813),
Wiedniu (1817), Budapeszcie (1834), Petersburgu (1862). W 1835 r. przy operze warszawskiej
powstała Szkoła Śpiewu, w 1861 powołano Instytut Muzyczny. Od 1884 r. działała Warszawska
Szkoła Muzyczna. Powstały też szkoły muzyczne we Lwowie (1880) i Krakowie (1887). Rozwój
instytucjonalnego kształcenia muzycznego dowodzi wzrostu społecznego zainteresowania tego typu
szkolnictwem; wzrasta również zainteresowanie domowym kształceniem w zakresie muzyki.
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grupa dzieci trwa zasłuchana w takt egzotycznej muzyki murzyńskiej39. Z kolei
w Zmorach Zegadłowicza przeżycia wywołane „chłopską” weselną muzyką są
tak silne, że doprowadzają małego Mikołaja do ekstazy, a następnie utraty
przytomności; nie bez znaczenia jest ta okoliczność, że dźwięki weselnej pieśni
docierają do chłopca w chwili, gdy „dukał” gramatykę łacińską. Ponownie warto
przypomnieć pozytywistyczne wzorce tego typu zachowań i reakcji.

Stał Mikołaj przy oknie (w sklepionej izbie) z gramatyką łacińską w ręku i powtarzał
wyjątki na is: (piscis, panis, ignis... etc.), gdy nagle niespodzianie tuż przed samym
domem zagrała nagle chłopska muzyka przed parą młodą i drużbami idąca − bas −
klarnet − skrzypce − trąba − zagrała nagle [...].
Tak nagle! − tak niespodziewanie zagrała! −
Gwałtowny, podstępny chwyt pod gardło!
Jaskrawy płomień uderzył w źrenice!
Głowę w tył przechylił − rozwarł usta −
Zbladł −
Przez lśniącą okrajem mgłę, przez ruchliwą, krążącą, wirującą matową tęczę − ujrzał −
spoza muru karczmę daleką − i ten śpiew właśnie i muzykę −
Poczuł kłujący ból koło serca [...].
Zemdlał40.

Literackie efekty są łatwo zauważalne: wielokrotnie przedstawia się dzieci uczone „na siłę” gry
na skrzypcach lub fortepianie, mimo oczywistego braku talentu. Nierzadkie są obrazy kontrastu-
jące przeżycia wywołane muzyką ludową, wzbudzającą reakcje wręcz somatyczne (skurcze serca,
omdlenie) i nauką gry „oficjalną”, „szkolną” (ćwiczenie gam, gra na pianinie do bólu rąk). Przykład
z Zegadłowicza:
„Również straszliwe jak lekcje szkolne, były lekcje gry na fortepianie; powody były inne, oczywiście.
Odbywały się te wstępne ćwiczenia w «salonie» − tam stał ów instrument rozległy, pokraczny
i nieprzyjazny − zwany fortepianem. [...]
Straszne są sprawy świata! Straszne i nieodgadnione! −: straszne jest też to olbrzymie, wielozębne
zwierzę − wbrew wszelkiej naturze − na trzech nogach stojące; − i straszne są wyszczerzone zęby
białe i czarne − i straszny jest nutowy papier, pięcioliniowe drogi i owe znaki puste, pełne,
poprzekreślane, z chorągiewkami, krzyżykami, bemole, półkola z kropką − − straszne jest wszystko!
Najstraszniejsze jest jednak owo bezowocne i niecierpliwe namawianie nieposłusznych, opornych
palców, aby równo uderzały: c − d − e − f − g itd. Na jedną rękę zdana początkowo rzecz − a potem
obie ręce − potem lewa co innego − prawa co innego − a lewica musi wiedzieć, co robi prawica
− a zanim się do melodii − takiej choćby wlazkotkowej dojdzie ( − no, nie jednym wystukanej
palcem! − ) trzeba wybębniać bez końca gamy − gamy zwyczajne, gamy cedurowe, gedurowe −
obłędne − chromatyczne − i że jeden krzyżyk przemienia ef w fis, drugi ce w cis − a trzeci to już
hoho! − a bemole! − okropny, zaklęty, niepojęty świat!
Żadnych uzdolnień techniczno-muzycznych Mikołaj nie posiadał − ani tyle co za paznokciem [...].
[Matka] zacięta w postanowieniu nie zrażała się jednak niczym − i codziennie godzinę musiał
Mikołaj ćwiczyć −” (E. Zegadłowicz, Zmory, op. cit., s. 117).

39 A. Nowaczyński, Bajki o księżniczkach i karłach (z cyklu „Małpie zwierciadło”), Warszawa
1923, s. 48.

40 E. Zegadłowicz, Zmory, op. cit., s. 108.
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W Moich współczesnych Przybyszewskiego pojawia się motyw znany już
z Prusowskiej Placówki: wrażliwość dziecka-artysty oznacza umiejętność wnika-
nia w piękno świata, odbierania jego poetyckości i muzyczności. W tym sensie
dziecko jest żywą cząstką wszechświata, czującą jego ukryte piękno, przeżywa-
jącą jego tajemnicę:

A czy mógłbym mieć rozkoszniejszą muzykę nad te wściekłe harce, jakie nadgoplań-
skie wichry wygrywały na potwornych piszczałkach, szatańskich fletach, waltorniach
i fagotach, jakie się widuje na obrazach van Aacka lub Breughla piekielnego? [...]
Oj! rozhulała się dusza dziecka w tej roztoczy bólu, żalu, smutku i tęsknoty!...41

Dziecko jest artystą w najpełniejszym tego słowa rozumieniu, w jego bowiem
wnętrzu kryją się pokłady sztuki przewyższające wszelkie dzieła artystów; jeszcze
raz Przybyszewski:

Gdyby móc teraz przemówić językiem trzynastoletniego chłopca, móc się wżyć w świat
jego wyobraźni, odtworzyć w tej bezpośredniej świeżości cały jego zasób uczuć, marzeń,
majaczeń, z jaką on wszystko naokół przeżywa, móc przeżyć wszystkie jego radości [...],
móc się wżyć w wszystkie jego tęsknoty i cierpienia − a zdumiewające, jak takie dziecko
cierpi − móc raz jeszcze przeżyć tę tragedię dziecka, obarczonego nadmierną wraż-
liwością twórczej duszy, jaka się w nim już w zaraniu pojawia − a stworzyłoby się coś
tak niesłychanego, czego daremnie szukałoby się w całej literaturze42.

Życie z całym jego bogactwem i różnorodnością przewyższa literaturę, nie
znajduje w niej ujścia; psychiczne życie dziecka-artysty, z bogactwem myśli,
cierpień, świeżością doznań, jest praźródłem wszelkich form dostępnych w sztuce,
wyznacza horyzont psychicznej wrażliwości dorosłego twórcy − stąd nie incy-
dentalne przecież w literaturze i kulturze przywoływania świata dzieciństwa jako
podstawowego i niedostępnego wiekowi dojrzałemu kręgu odniesień, inspiracji
twórczych, natchnień. Przybyszewski, który jeszcze niedawno głosił dumnie, że
artysta jest kapłanem sztuki, jest „Panem Panów, nie kiełznany żadnym pra-
wem”43, w pisanych pod koniec życia wspomnieniach w dziecku dostrzega nie
tylko protoplastę artysty, ale wręcz jego najpełniejsze i najdoskonalsze wcielenie.
Nie jest to sprzeczne z treściami głośnego manifestu Confiteor: sztuka − pisał tam
Przybyszewski − „odtwarza życie duszy we wszystkich przejawach”44; jej począt-
kiem okazuje się nieoczekiwanie bujność dziecięcego świata. W tym więc sensie
dziecko jest artystą niezależnie od tego, czy sztukę tworzy, czy też nie, czy da

41 S. Przybyszewski, Moi współcześni, op. cit., s. 26-27.
42 Ibidem, s. 50-51.
43 S. Przybyszewski, Confiteor [w:] Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac.

M. Podraza-Kwiatkowska, BN I 212, Wrocław 2000, s. 221.
44 Ibidem, s. 219.
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w latach dojrzałych dzieła swego talentu, czy też przeistoczy się w improduk-
tywa: dziecięcy świat zanurzony jest w żywiole twórczym, trwa w nim z wielką
siłą i intensywnością, do końca prawdziwie.

W tym sensie tożsamość dziecka i artysty budowana jest na trzech poziomach:
pierwotności, wrażliwości i odrzucenia. Odrębny poziom tworzy postawa poety-
-obrazoburcy, poety który przybiera postać enfant terrible − nieznośnego, wykra-
czającego poza przyjęte konwenanse dziecka, podcinającego fundamenty sztuki,
prześmiewczo atakującego skostniałe struktury postrzegania świata, człowieka
i kultury (tego typu postawę reprezentuje np. Żeleński-Boy w Słówkach, widać ją
w niektórych wierszach Skamandrytów; kontynuacje przynosi nurt lingwistyczny
dwudziestowiecznej poezji, zwłaszcza liryka Białoszewskiego i Barańczaka). Mali
poeci nie znikną bowiem z literatury wraz ze schyłkiem modernizmu, przeciwnie,
postać dziecka-artysty stała się w XX wieku motywem bardzo często wykorzysty-
wanym, wraca w różnych ujęciach i funkcjach, zasadniczo jednak wypracowane
już schematy są powielane: dziecko jest więc figurą odrzucenia, samotności, nie-
zgody na świat; dziecko „wewnętrzne”, a więc ukryte w „labiryntach pamięci”
(określenie Przybosia), jest konsekwentnie ujmowane jako niewyczerpane źródło
inspiracji i obiekt odniesień twórczych − zgodnie ze sformułowaną przez Przy-
byszewskiego koncepcją, wedle której prawdziwym artystą jest tylko dziecko.
Przykładów można przytoczyć wiele, dostarcza ich zarówno twórczość poetów
pierwszego planu, jak i pisarzy minorum gentium. W liryku Czesława Janczar-
skiego poeta to „mały chłopiec piszący wiersze”45. U Stanisława Rogowskiego
„chłopiec w frygijskiej czapce” jest uosobieniem poetyckiego natchnienia: „fletnią
nastroje przyzywa”46. Z kolei Baczyński własną sytuację poety charakteryzuje
poprzez odniesienie do przeżyć chłopięcych i sfery dziecięcej bezbronnej wraż-
liwości: „Jestem chłopcem, który płacze nad zabitym ptakiem”47; w Idylli krysz-
tałowej utożsamia swój portret z obrazem małego pastuszka, który grą na flecie
wydobywa wielką sferę snów i baśni:

Mały pastuszek tnie gałązki lip,
a gałązki są śpiewne jak flety,
są ptakami, przywierają do szyb
jak do oczu płaczącej kobiety.

K.K. Baczyński, Idylla kryształowa48

45 Cz. Janczarski, Wiersz. Wyd. cyt.: Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia, wybór
i wstęp M. Głowiński i J. Sławiński, BN I 253, Wrocław 1987, t. II, s. 613.

46 S. Rogowski, Wieczór oczekujących. Wyd. cyt.: Poezja polska okresu międzywojennego,
op. cit., t. II, s. 658.

47 K.K. Baczyński, Stuletni wieczór. Wyd. cyt.: K.K. Baczyński, Utwory zebrane, op. cit., t. I,
s. 144.

48 Ibidem, s. 104.
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To, oczywiście, motyw obiegowy, często wyzyskiwany w ikonografii; byłby
tu symbolem trywialnym i spetryfikowanym, gdyby nie to właśnie odniesienie
do sfery poetyckiej tożsamości dziecka i artysty, gdyby nie figura „przypisania”
postaci małego grajka zróżnicowanej wewnętrznie makrosferze poetyckich prze-
żyć, ewokujących skojarzenia z samotnością, niezrozumieniem, poczuciem obco-
ści wobec świata.

Również w poezji Tuwima powraca ten charakterystyczny motyw utożsamie-
nia poety i dziecka, szczególnie widoczny w tomie Rzecz czarnoleska. W liryku
O poecie powrót do pejzażu najmłodszych lat (bór, „miłe miasteczko”, most
z „szumiącą rzeczką”) jest źródłem inspiracji pisarskich; powraca też motyw
samotności i niezrozumienia, obcości najbliższych, dla których wewnętrzny świat
poety-dziecka jest niedostępny, bo przynależny innej, porzuconej niegdyś rzeczy-
wistości. Stąd i budowana ponad indywidualnymi doświadczeniami jedność pod-
miotu mówiącego i „poety-prowincjała”, propozycja duchowej wspólnoty fundu-
jącej się na koincydencji różnych sfer inspiracji artystycznych. Być poetą to
znaczy trwać w przestrzeni dziecięcych marzeń i intuicji związanych z przy-
szłością, jakby każdy moment życia, każdy czas miał aktualizować tamte sfery,
tamtą dziecięcą, pełną naiwnego piękna perspektywę otwierającego się bezkres-
nego życia; dotyczy to zarówno przestrzeni radości, jak i cierpienia. Powraca ta
refleksja w wierszu Bagdad, czyli o przyszłym poecie − przekleństwo poezji, prze-
kleństwo twórczości i wrażliwości ujawnia się już w dzieciństwie, w pospiesznie
i w natchnieniu wypowiedzianym słowie, które „trafiło w sen złudny”. Lata dalsze
to już tylko konsekwencja przyjęcia losu poety wyklętego, obcego sobie i światu.
Dlatego Tuwim postrzega dzieciństwo dualistycznie: raz jako „poetyckie ferie”
(Ucieczka) pełne radości życia, wiosny, pozwalające na beztroski liryczny żart,
innym razem jako wiecznie trwającą współczesność. Dostrzegając ten dualizm
traktuje siebie jako człowieka łączącego przeciwieństwa, jako zarazem roześmiane
dziecko i zatroskanego starca:

Z dłonią na oczach zamkniętych
− Jak poeta z dziecinnego widzenia −
Teraz ja sam,
Poeta,
Ja sam prawie święty,
W niepamięci trwam,
Z młodziutkiego marzenia wycięty
[...]
Ta dziecinna myśl o poecie
Z pochyleniem siwiejącej poetyckiej głowy

J. Tuwim, Jeszcze o poecie49

49 J. Tuwim, Wiersze zebrane, op. cit., t. II, s. 29.
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Motyw ten bliski jest Joannie Kulmowej50 i Annie Kamieńskiej51. Powraca rów-
nież we wstępie do Appendixu − poetyckiego dialogu, lirycznego „przekomarza-
nia się” Tadeusza Różewicza z mistrzem młodości, Leopoldem Staffem − autor
wspomina ostatnie spotkanie ze starym poetą:

W te dni, kiedy byłem u Ciebie ostatni raz, pisałeś w wielkim trudzie cykl wierszy Ala
ma kota. „Nawet palce poplamiłem atramentem − uśmiechnąłeś się − tak to bywa przy
nauce pisania”... (pamiętam, że atrament był zielony... a może był niebieski albo
czarny... we wspomnieniach mylą się kolory)52.

W wierszu Druga tajemnica poety aktualizuje się motyw tego swoistego zawie-
szenia twórcy poza czasem, w wiecznym połączeniu dzieciństwa i starości, pierw-
szych olśnień, które otwierały na życie, świat, człowieka, i ciężaru lat późnych,
które coraz głębszym cieniem spowijają życie.

poeta ma lat 90
i ma lat 9
i ma lat 900

albo ma lat 80
ma lat 8
i ma osiemset

T. Różewicz, Druga tajemnica poety53

Sensualistyczne doznawanie świata wyzwala żywą świadomość dzieciństwa,
przywołuje sielankowe obrazy właściwe dziecięcej perspektywie opisu54, a jedno-
cześnie trwa cała właściwa starości przestrzeń doświadczeń: lęk przed śmiercią,
odchodzenie bliskich, choroby przyjaciół. Starość poety nie jest u Różewicza prze-
ciwstawieniem młodości, przeciwnie: właśnie na tym polega jej dramat, że nasyca
dziecięcą wrażliwość doświadczaniem śmierci i przemijania, w konsekwencji
człowiek stary trwa nieustannie we właściwej dziecku chłonności życia i przypi-
sanej schyłkowi perspektywie śmierci.

50 Por. J. Kulmowa, Topografia myślenia, Warszawa 2001.
51 A. Kamieńska, Na progu słowa, Poznań 1985. Twórczość Kamieńskiej dostarcza także dodat-

kowego dowodu traktowania dojrzałego poety jako postaci tożsamej z „poetą wewnętrznym”, którym
jest dziecko. W powieści W Nieparyżu i gdzie indziej pan Michaś w momencie, gdy zaczyna pisać
swoje dzieło, powraca do dzieciństwa, staje się dzieckiem do tego stopnia, że sam nie potrafi określić
granicy swego obecnego i dawnego „ja”; dalsza część powieści to wędrówka bohatera przez różne
krainy, które tworzą symboliczną sferę inspiracji twórczych − ważną wśród nich jest cała makrosfera
dzieciństwa (dom, folklor dziecięcy, pierwociny twórcze, obszary dziecięcych fascynacji i zdziwień).

52 T. Różewicz, Szara strefa, op. cit., s. 89.
53 Ibidem, s. 40.
54 Analogicznie w wierszu Rymkiewicza Ogród w Milanówku − poezja brzóz i kotów.
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Tak oto została całkowicie zatarta granica między dzieciństwem i dorosłością:
pierwotna figura dziecka dotkniętego przekleństwem sztuki (młodsi bracia Orcia,
Janka Muzykanta i Antka), odosobnionego ze względu na odmienność własnej
wrażliwości i swoistość świata wyobraźni, z biegiem czasu stała się punktem
odniesienia kreacji artysty, mitycznym początkiem, który nie odchodzi w prze-
szłość, lecz − w przeciwieństwie do zwyczajnego ludzkiego doświadczania czasu
− trwa i aktualizuje się w procesie twórczym. Inną jest sprawą emocjonalne
nacechowanie tych odniesień: raz bywają one, jak u Różewicza, kontrapunk-
tem niebytu, innym razem sferą beztroskiej zabawy lingwistycznej (Geografioły
Barańczaka). Wydaje się, że odgrywają szczególną rolę w sytuacji − by użyć sfor-
mułowania Różewicza − „wyschnięcia źródeł metafizycznych i estetycznych”55,
które od czasów antycznych stanowiły trwały punkt odniesienia poezji i innych
dziedzin twórczości56. Ten właśnie kryzys wywodzącej się z refleksji Greków
kategorii piękna, a także towarzyszącej mu prawdy, wymusza ucieczkę ku włas-
nemu wnętrzu, ucieczkę od prawdy obiektywnej ku najgłębszemu subiektywiz-
mowi, od piękna zobiektywizowanego ku zinterioryzowanym kategoriom este-
tycznym, niekiedy skrajnie własnym, jednostkowym. Punktem odniesienia poety
czy − szerzej − artysty staje się własne egzystencjalne doświadczenie, sięgające
tego, co było na początku, co tworzy fundament tożsamości − obszar najgłębiej
prywatnych doświadczeń, nie przekładalnych na żadne kategorie pokoleniowe,
żadne przeżycia generacyjne. Szukanie własnego świata nieuchronnie prowadzi
ku dzieciństwu.

Dotyczy to także poszukiwania prawdy metafizycznej − dowodem twórczość
Jana Twardowskiego: postawa dziecięca jest dla poety drogą do rzeczywistości
boskiego Absolutu, a dziecko − kluczem poznania Boga. Mówił o tym autor wielo-
krotnie, komentując własną poezję57. Ale i bez tych komentarzy widać wyraźnie
powracające wielekroć nostalgiczne tęsknoty do „wiary maleńkiej”, do „prostego
kubka”, do dziecięcej perspektywy rozmowy człowieka z Bogiem. To właśnie
w tej postawie najpełniej realizuje się biblijna pokora, franciszkańska radość
życia i ewangeliczne ubóstwo duchowe. O umiłowaniu „najlichszych cichych
drzewin” i człowieka, co „z losem się zmaga” − pisał Kasprowicz. Wtórował mu
w Ścieżkach polnych młodopolski Staff. Jan Twardowski sięga głębiej: do ukry-
tego w człowieku dziecka i właśnie je czyni fundamentem ludzkiego jestestwa.
Poezja i życie, poezja i modlitwa jak nigdzie splatają się tu w całość nierozerwal-
ną. To dlatego jego twórczość znalazła żywy oddźwięk w kalekujących latach
schyłku XX w., przywraca bowiem człowiekowi wiarę w naturalny porządek

55 Pisał o tym Różewicz w eseju Do źródeł w tomie Przygotowanie do wieczoru autorskiego,
Warszawa 1971.

56 Por. W. Tatarkiewicz, Pojęcie poezji [w:] tegoż, O filozofii i sztuce, Warszawa 1986.
57 H. Zaworska, Rozmowa z księdzem Twardowskim, Kraków 2000, pass.
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życia, trwania, przemijania i śmierci, w ład, którego źródłem są ufność i pokora.
„Dziecko rośnie, dojrzewa, a staruszek powraca do dziecięctwa, czuje się znowu
bezradnym, bezbronnym dzieckiem Boga” − mówił w jednym z wywiadów,
komentując własną postawę twórczą i obecność w niej dziecięcych inspiracji58.
Słusznie twierdzi Jolanta Ługowska, że „poetę fascynuje przede wszystkim dziec-
ko ujmowane w całym bogactwie jego psychofizycznej aktywności, obserwowane
− z ogromną życzliwością − w zabawie, w dziecięcych psotach, a także w modli-
tewnym zamyślaniu. Co więcej, powiedzieć można, że doświadczenie wewnętrz-
ne człowieka dorosłego, zmierzające do odkrycia w sobie głębokich pokładów
dzieciństwa, zyskuje szczególny sens wówczas, gdy posłużyć może zrozumieniu
i porozumieniu się z dzieckiem rzeczywistym”59.

W tym sensie dzieciństwo (od Ojcowskiego psalmu Kornela Ujejskiego do wier-
szy Jana Śpiewaka) jest swoistym remedium na kryzys myślenia dogmatycznego
i kryzys prawdy. Także na inne przewartościowanie: poezja, a wraz z nią cała lite-
ratura, zatraciła zdolności psychagogiczne, czyli przypisywane jej od czasu Arys-
totelesa i Platona zdolności kierowania duszami, właściwości wieszcze, u podstaw
których leżało przekonanie o boskiej inspiracji procesu twórczego; efektem tych
przekształceń jest również utrata przez pisarza „urzędu nauczycielskiego”60.

Pisarzowi pozostaje więc przywdziać płaszcz... już nie Konrada, lecz dziecka.
Nie po to, by ukrywać przeszłość lub uciekać od teraźniejszości, przeciwnie:
by trwać w pełni własnego życia.

W jaki sposób przywdziewa pisarz ów dziecięcy płaszcz? Szczególną rolę
w tym procesie odgrywa swoista osmoza dziecięcej wizji świata, jego przenikanie
do ujęć stricte „dorosłych”. Można powiedzieć, że dorosły artysta podpatruje spo-
sób ujmowania rzeczywistości przez artystę-dziecko, redukuje własne doświadcze-
nia i kompetencje twórcze aż do poziomu naiwności ujęć dziecięcych (stylizacje
na dziecięcy folklor). Ważną funkcję w eksponowaniu odrębności dziecięcego
uniwersum pełni opis świata z perspektywy dziecka − szczególną rolę odgrywają
tu przedmioty. Anna Kamieńska rozpoczyna swoją powieść Żołnierze i żołnie-
rzyki od parafrazującego prolog ewangelii Janowej zdania: „Na początku była

58 Z wizytą u ks. Jana Twardowskiego [w:] G. Leszczyński, A. Tynelska, Przyjaciel na zawsze,
Warszawa 2002, t. I, s. 76.

59 J. Ługowska, Dziecko w poezji Jana Twardowskiego [w:] To, co Boskie, to, co ludzkie. Materiały
z sesji „Poezja religijna, metafizyczna, czy...?”, red. R. Pyzałka, Wrocław 1996, s. 27.

60 Literatura dla dzieci i młodzieży z samej swej istoty najdłużej pełniła funkcje wychowawcze;
2. połowa XX wieku przynosi całkowite odejście od klasycznie rozumianego dydaktyzmu: pisarz
dąży do manifestowania swej rzekomej młodości, stylizuje się na pozbawionego wiedzy i doświad-
czeń nastolatka lub dziecko. Por. na ten temat m.in. Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu
XXI stulecia, op. cit.; Sezamie, otwórz się! Z nowszych badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży
w Polsce i za granicą, red. A. Baluch, K. Gajda, Kraków 2001; Książka dla dziecka wczoraj, dziś,
jutro, red. K. Heska-Kwaśniewicz, I. Socha, Katowice 1998.
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podłoga”61 − podłoga bowiem, a nie słowo wyznacza horyzontalną przestrzeń
doświadczenia i poznania dziecka. Stąd i koncentracja uwagi na przedmiotach,
drobiazgowość opisu, która ma przybliżyć odbiorcy sposób dziecięcego widze-
nia, poznawania i przeżywania. Podobnie u Kadena-Bandrowskiego:

Najserdeczniejsze więzy łączyły mnie na razie ze stołkami jadalni. Uważałem je za
bardzo bliskich przyjaciół, na których jednocześnie można jeździć bezkarnie konno.
[...] Wyplatani moi przyjaciele musieli skakać na politurowanych nogach po posadzce
i zaprawdę, niejeden bat wystrzępił się na ich rzeźbionych galeryjkach. [...] Krokody-
lami były po drodze małe podnóżki, z których oszczepem, czyli starym pogrzebaczem,
wyrywał mój brat resztki włosia [...]. Stary kosz na śmieci był niezgłębioną kopalnią
guzików, dni, świąt, listów, pudełek, spraw − i nigdy już potem tylu skarbów, na jednym
miejscu w takim wyborze zgromadzonych, nie udało mi się spotkać62.

Znamienne, jak bardzo blisko temu Kadenowemu językowi do niektórych współ-
czesnych ujęć poetyckich. Wyrazisty tego przykład dają liryki Joanny Kulmowej
z tomu Krześlaki z rozwianą grzywą, gdzie koncentracja na szczególe (opis mebla)
łączy się − podobnie jak u Kadena − z ożywiającą siłą dziecięcej wyobraźni:

Jak coś zarży, parsknie w przedpokoju,
to krześlaki
pędzą do wodopoju.

Jak coś trzaśnie, błyśnie coś przy tym,
to krześlaki iskrzą kopytem.

Jak zatętni, zadudni dywanem,
to krześlaki
galopują w nieznane.

J. Kulmowa, Krześlaki63

Podobnie u Tuwima, który opisuje „makabryczny stół”:

Brak mu tylko kół
A byłby karawanem,
Brak mu tylko strun
A byłby fortepianem.
Ponure zwierzę
Z szerokim pyskiem − szufladą.

J. Tuwim, O moim stole64

61 A. Kamieńska, Żołnierze i żołnierzyki, op. cit., s. 5.
62 J. Kaden-Bandrowski, Miasto mojej matki, op. cit., s. 13-15.
63 J. Kulmowa, Krześlaki z rozwianą grzywą, op. cit., s. 7.
64 J. Tuwim, Wiersze zebrane, op. cit., t. II, s. 57.
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Wróćmy do Kadena-Bandrowskiego. Zastosowana przez niego technika narra-
cyjna polega na bardzo ścisłym utożsamieniu współczesnego podmiotu mówiące-
go (ja teraz) z podmiotem właściwym czasowi dzieciństwa (ja dawniej); ta podróż
w czasie jest bardzo często stosowanym zabiegiem, dzięki któremu narrator − po-
przez figurę dziecięcego bohatera prowadzącego − uwalnia się od konieczności
prezentowania przyczynowo-skutkowych ciągów fabularnych, czytelnik bowiem
nie musi wiedzieć, jakie sploty okoliczności warunkują śledzoną właśnie scenę,
co do niej doprowadziło i jakie będą konsekwencje prezentowanych właśnie zda-
rzeń. Mamy tu do czynienia z ukształtowanym w powieści przełomu wieków
XIX i XX zjawiskiem określonym przez Michała Głowińskiego mianem fenome-
nalizmu. Zjawisko to polega na „negacji przyczynowości” i koncentracji uwagi
odbiorcy „na samym zjawisku”. W efekcie zatarciu ulega kategoria czasu − czy-
telnik bowiem ma „występować w roli świadka i obserwatora”; sama scena zaś
ukazana jest tak, by eksponować jej aktualizację: „podczas lektury ma sprawiać
wrażenie, że dzieje się w czasie teraźniejszym” − pisze Głowiński65. W przypadku
prozy wspomnieniowej aktualizacja ta polega na wydobywaniu z przedstawio-
nej rzeczywistości momentów powszechnych i typowych, co z kolei wywołuje
w świadomości odbiorcy oczywiste skojarzenia z własną sytuacją i własnymi
przeżyciami dziecięcymi.

Dla wzmocnienia tego efektu narrator unika manifestowania swojej wiedzy
o przyszłości bohatera, o jego dalszych kolejach życia, późniejszych losach.
Zacieśnia krąg wiedzy i obserwacji do jawnie dziecięcych doświadczeń. Reduk-
cja dystansu wobec postaci i przybliżenie perspektywy narracyjnej do dziecię-
cego punktu widzenia prowadzi do zaawansowanej stylizacji języka prozy (opis
reistyczny). Jedną z osobliwości tej formy jest możliwość swobodnego przecho-
dzenia między różnymi perspektywami narracji: od narratora dorosłego, który
prowadzi swą relację z dystansem i pełną wiedzą o zdarzeniach współczesnych,
niekiedy również przyszłych w stosunku do czasu akcji, do narratora dziecka,
którego horyzont obserwacji (tak zdarzeń, jak przestrzeni i postaci) jest skraj-
nie zawężony. Ekspansja dziecięcości wyraża się w szczegółowym opisie przed-
miotów, sensualizmie, dużym nasyceniu narracji konkretami i zarazem unikaniu
rozważań natury ogólnej; narracja zbliża się do formy, niekiedy bardzo rozbu-
dowanego, monologu lirycznego (Hanemann Stefana Chwina). Ukształtował się
w ten sposób charakterystyczny, można powiedzieć ponadepokowy, wyjątkowo
ekspansywny styl, obejmujący różne formy wypowiedzi (powieść, poezję, litera-
turę dokumentu osobistego), wiążące się z wprowadzeniem dziecka jako bohatera
prowadzącego i z użyciem mowy pozornie zależnej jako zasadniczej konstrukcji
językowej.

65 M. Głowiński, Powieść młodopolska: studium z poetyki historycznej, Wrocław 1969, s. 159-160.
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Język nie jest oderwany od rzeczywistości zewnętrznej. Subiektywizacja opisu,
utożsamienie z dziecięcym podmiotem mówiącym czy wręcz stylizacja na dziecię-
cy podmiot czynności twórczych prowadzi do przesunięć w zakresie wartościowa-
nia nie tylko ludzkich postaw i zachowań, co jest sprawą oczywistą, bo odsyłającą
do sfery aksjologii, ale przede wszystkim selekcji rekwizytów, w eksponowaniu
tych przedmiotów, które − bezużyteczne dla człowieka dorosłego, pozbawione
jakichkolwiek wartości materialnych − tworzą obszerne zbiory, zwyczajowo okreś-
lane mianem dziecięcych „skarbów”. Ta różnica w wartościowaniu przedmiotów
jest szczególnie często ujawnianą właściwością dziecięcego myślenia, obecną już
w prozie generacji postyczniowej. Z takimi dziecięcymi „skarbami” pojawiają
się rzadziej dziewczynki (na przykład opis zawartości szkatułki Anielki z noweli
Prusa), częściej chłopcy − w ich przypadku eksponowane są „skarby” groma-
dzone i przechowywane w kieszeniach spodni lub mundurków szkolnych; jest to
motyw zainicjowany w prozie realistycznej, powracający następnie w licznych
realizacjach tekstowych na przestrzeni całego wieku XX, szczególnie w utworach
o charakterze wspomnieniowym.

Witek miał w kieszeni szpagat na lejce, uzdy [...]. Nosił też przy sobie duży kawał
kredy na wszelki wypadek, jeżeliby na przykład przyszło zagrać w niebo, czyściec
i piekło. Przy grze w guziki miał tyle szczęścia oraz zręczności, że zagarniał wszelkie
bogactwo, jakie tylko posiadali jego koledzy do gry przystępujący; wprawdzie przy
żadnej części garderoby nie miał Witek kompletu guzików, ale za to ileż ich posiadał
w kieszeniach!... Nie mniej tryumfował, gdy grano w „czarnego luda”. „W klipę” grał
także najlepiej ze wszystkich i ku temu nosił zawsze w kieszeni od spodni kawałek
drzewa starannie wystrugany − była to „klipa” jego własnego wynalazku. W bocznych
kieszeniach surduta tego chłopca znajdowały się znowu listy uczniów, spisy nauczy-
cieli z przydomkami, a nadto cenny zbiór marek pocztowych i kawałki farb twardych
jak kamienie; wszystko to były rzeczy ogromnej wartości, jednające posiadaczowi
sławę i powszechny szacunek66.

Ta dziecięca predylekcja do gromadzenia osobliwych skarbów (które w dziecię-
cych oczach zyskują wartość przedmiotów sztuki, stają się źródłem dumy właści-
ciela i w znacznej mierze decydują o jego pozycji w grupie rówieśniczej) powraca
w tych sekwencjach utworów fabularnych, w których świat przedstawiony uka-
zany jest z perspektywy dziecięcego bohatera − na plan pierwszy wysuwają się nie
perypetie postaci, lecz dziecięca hierarchia ważności oglądanych zjawisk, krąg
zainteresowań i fascynacji. Uwaga narratora koncentruje się więc na błyskotkach,
przedmiotach pożądanych ze względu na osobliwy wygląd, nieznaną przyna-
leżność, tajemnicze pochodzenie lub specyficzne zastosowanie. W tym obszarze

66 A. Dygasiński, Wojtusiowe nieszczęścia. Wyd. cyt.: A. Dygasiński, Nowele i opowiadania,
t. VII, Warszawa 1951, s. 36-37.
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szczegółu, obserwowanego drobiazgu postać dziecięca krystalizuje się w swej
swoistości. Przykładem te ustępy Beldonka Dygasińskiego, w których pojawia się
− ujęty z perspektywy bohatera dziecięcego − opis zawartości torby dziada pro-
szalnego czy pielęgnowanej starannie kolekcji proc, kamieni, kolorowych szkiełek
i kapiszonów w Starym słudze Sienkiewicza. Wszystko to są „skarby” otoczone
kultem, wzbudzające zachwyt osobliwą estetyką (antyestetyką), możliwością za-
stosowania w nieprzewidywalnych sytuacjach (zabawa, handel wymienny).

Znamienne jednak, że poza obszarem pisarskiej penetracji pozostaje jarmark
− być może, jako miejsce w społecznym odbiorze przynależne niskim sferom
kultury niejako kłóci się z artystyczną duszą i estetycznymi wyżynami dziecięco-
ści. O „cudach i dziwach” jarmarku, jego wielkiej mocy rozbudzającej wyobraźnię
dziecka pisze jeszcze Leonard Sowiński we wspomnieniach z czasów szkolnych67,
ale to jeden z bardzo niewielu przykładów. Jarmark, choć pełen rzeczy budzących
pożądanie i rozbudzających wyobraźnię, pozostaje przestrzenią w jakimś sensie
niedostępną, bo niepodobna przecież nasycić się jego przepastnymi bogactwami,
zawsze więc wywołuje uczucie niedosytu, zawsze naraża dziecko na konfronta-
cję ze światem dorosłych, ujawniającą przewagę i siłę tego drugiego: to tylko jest
dziecku dostępne, co uzyska ono za przyzwoleniem dorosłych, na co dostanie
pieniądze. Jest więc jarmark królestwem nie dzieci, lecz ich rodziców, opiekunów,
stryjów, ciotek, starszego rodzeństwa, mamek, piastunek itd. Inaczej ze światem
szpargałów, przemienionych mocą dziecięcej wyobraźni w istny róg obfitości.
O gwoździach i guzikach jako skarbach dzieci ulicy pisze Aleksander Szczęsny68,
w tym samym duchu utrzymany jest wiersz młodopolskiego Staffa, z charakte-
rystyczną apostrofą:

O bajeczna poezjo kieszeni chłopięcej,
Co kryje w sobie dziwów drogocennych więcej
Niż dno morza, rupieci różnych skarbce całe:

Kamyki, sznurki, szkiełka, płótna zardzewiałe
I kredki kolorowe, gdzie snom jeno znane
Śpią stubarwne pejzaże nie namalowane.

L. Staff, Kieszeń69

Nie są to ujęcia incydentalne, wiele przykładów tego typu opisów przynosi
zarówno proza wspomnieniowa, jak, przede wszystkim, literatura intencjonalnie
kierowana do dzieci i młodzieży.

67 L. Sowiński, Wspomnienia szkolne i uniwersyteckie, op. cit., s. 60 i in.
68 A. Szczęsny, [Szukając w ścieku gwoździ i starych guzików...] [w:] tegoż, Poezje wybrane,

oprac. R. Okulicz-Kozaryn, M. Ignaszak, Kraków 2000.
69 L. Staff, Wybór poezji, op. cit., s. 105-106.
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Literacką makrosferę dziecka-artysty budują konsekwentnie: sposób charakte-
ryzowania przestrzeni, sposób wartościowania przedmiotów, wreszcie dziecięcy
język, odkryty dla literatury w 2. połowie XIX wieku. Ważna dla rozwoju zainte-
resowań dziecięcym folklorem była twórczość Giovanniego Pascoli, włoskiego
poety przełomu XIX i XX wieku; Pascoli wprowadził do wysokiej liryki „dialek-
tyzmy dziecięce”70, a jego śladem podążyła rychło liryka europejska i polska
− wystarczy przypomnieć Zofię Rogoszównę, łączącą inspiracje ludowe i dzie-
cięce, a następnie rzeszę dwudziestowiecznych poetów: od Tuwima i Brzechwy
poczynając po Przybosia, Kornhausera, Kamieńską, Kulmową, Wawiłow. Trwa-
łości tych tendencji w literaturze światowej dowodzi choćby twórczość niezna-
nego w Polsce współczesnego japońskiego poety Michio Mado, nawiązującego
do zabaw językowych azjatyckich dzieci.

Także proza stała się terenem ekspansji języka dziecka − widać to już u cytowa-
nego wyżej Kadena-Bandrowskiego; sięgając mianowicie do odległej przeszłości
przywołuje autor własny dziecięcy neologizm, próbując po latach odtworzyć jego
sens:

Gdy mi się zdawało, że mówię coś, czego nie umiem wyrazić, a co mnie napełnia
ogromną radością... Gdy mi się zdawało, że mówię to za kogoś stokroć ważniejszego
ode mnie... Gdy mi się zdawało, że po prostu mówię za cały świat − wtedy to był
Gujsztwak71.

Zainteresowanie językiem dziecięcym prowadzi − i temu daje wyraźny dowód
Kaden-Bandrowski − ku silnemu wyeksponowaniu osobności przestrzeni psychicz-
nej dziecka, przestrzeni tajemniczej, niemożliwej do opisania w języku intelek-
tualno-pojęciowym. Dlatego też próbując wyrazić sens słowa „Gujsztwak” autor
jedynie zbliża się do jego sfery znaczeniowej, lecz samo pole semantyczne,
przecież swego czasu wyraźnie rysujące się w przestrzeni psychicznej, pozostaje
nieprzekładalne na język dorosłego artysty, dorosłego pisarza. Dzieje się tak za
sprawą całkowitej odmienności świata dzieciństwa i dojrzałości. Dorosły czło-
wiek nie może „odpowiedniego dać rzeczy słowa”, takiego, które wyrażałoby jego
dziecięce doznania, ponieważ sfera dziecięcych przeżyć lokuje się poza językiem
stworzonym na użytek dorosłego.

Ważną rolę w naśladowaniu dziecka-artysty odgrywają przytoczenia, czyli
cytacje z języka dziecięcego − są one gwarantami autentyzmu języka. Chodzi tu
o cytacje w języku narracji, nie zaś w języku dialogów; o ile bowiem te ostatnie
wyzyskują „tradycyjne” uprawnienia prozy powieściowej, te pierwsze stanowią
istotne novum: charakterystyczną cechą wielu wypowiedzi narracyjnych jest
dostarczanie informacji nie tyle o postaci, ile o samym narratorze, konstytuowanie

70 J. Heistein, Historia literatury włoskiej, Wrocław 1979, s. 207.
71 J. Kaden-Bandrowski, Miasto mojej matki, op. cit., s. 19.
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jego autentyzmu, budowanie wrażenia, że jest on postacią tożsamą z samym
dzieckiem, które opisuje.

W ten nasz świat, świat jaworowych ludzi, entliczków, pentliczków i „tak naumyślnie”
− wpadło nagle niby wielka świecąca kula z choinki, coś, co go napełniło światłem
nieznanego dotychczas patosu.

M. Dąbrowska, Uśmiech dzieciństwa72

W przytoczonym ustępie widać wyraźnie dychotomię narracyjną, zawieszenie
narracji między językiem dziecka i dorosłego. Wprowadzenie cudzysłowu w przy-
toczeniu wskazuje na obecną jeszcze, nie zakrytą świadomość dorosłego − jego
językowi przynależy końcowe określenie („światło nieznanego dotychczas pato-
su”), które wprowadza perspektywę symboliczną, odsyła do sfery znaczeń kultu-
rowo-religijnych. Podobnie jest we wcześniejszych Wspomnieniach niebieskiego
mundurka Gomulickiego, gdzie również pojawiają się wtręty cytujące mowę
dziecka, w szczególności w postaci słów i konstrukcji nieliterackich, najczęściej
krótkich, dowcipnych, nasyconych ekspresją powiedzeń („Jak Bozię kocham”),
niekiedy o charakterze aforystycznym. Analogicznie w Syzyfowych pracach
Żeromskiego czy w dylogii o Królu Maciusiu Korczaka.

Im bardziej oddalamy się od przełomu wieków XIX i XX, tym widoczniej zani-
ka narrator dorosły, oddając włodarstwo dziecięcemu; staje się postacią na różne
sposoby „podszytą dzieckiem”, co niekiedy prowadzi do deformacji rzeczywisto-
ści (końcowe partie Wichury z tomu Sklepy cynamonowe Schulza). W większości
przypadków − co potwierdzają choćby pobieżne obserwacje czytelnicze − utożsa-
mienie narratora z dzieckiem prowadzi przede wszystkim do psychizacji świata
przedstawionego. Widać to bardzo dobrze w prozie kierowanej do młodych czy-
telników, gdzie zabieg ten służy redukcji dystansu między nadawcą i odbiorcą73.
Bodaj jedynie proza wspomnieniowa pozostaje wierna dualistycznemu ujmowa-
niu rzeczywistości, rozpiętemu między świadomością dziecka i dorosłego; precy-
zyjnie: dziecka-artysty i dorosłego-pisarza (Widnokrąg Myśliwskiego, Przez rzekę
Stasiuka, zwłaszcza Dom, sen i gry dziecięce Kornhausera). Jest to zjawisko nie
tylko polskie, ma ono powszechniejszy charakter. Przykład z Danilo Kiša:

Jesienią, gdy zrywa się wiatr, liście kasztanowca spadają raptownie, ogonkiem w dół.
Słychać odgłos, jakby ptak uderzył dziobem w ziemię. A kasztan spada bez najmniej-
szego wiatru, sam z siebie, jak gwiazda − z zawrotną szybkością. [...] Chłopiec zbiera
kasztany, które schowały się w dołkach na trawniku, i wkłada je pod policzki. Usta
ma pełne jakiejś lepkiej goryczy. Uśmiecha się. Warto by wspiąć się na gałąź, wybrać
jedno grono kasztanów i czekać. Nie pozwolić się podejść aniołowi snu. Co najmniej
trzy dni i trzy noce, bez jedzenia i picia, bez snu i odpoczynku, trzeba by wpatrywać się

72 M. Dąbrowska, Uśmiech dzieciństwa, op. cit., s. 113.
73 Por. J. Papuzińska, Inicjacje literackie, op. cit.
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w owoc. Tak jak wpatruje się w małą wskazówkę zegarka. Kolce stwardniały i po-
ciemniały na czubkach. Jeżeli dotknąć ich niezręcznie, zrobią w palcu dziurkę, z której
wypłynie piękna, czerwona krew. Trzeba będzie ssać brudny palec, który przed chwilą
lepił kule z błota i łajna. Może też dojść do zakażenia krwi. Kiedy się to stanie, dzieci
umierają. Wkłada się je do małych pozłacanych trumienek i zanosi na cmentarz, mię-
dzy róże. Na czele konduktu ktoś niesie krzyż, za trumną idą mama i tata chłopca,
i naturalnie siostra, jeśli miał siostrę. Mama jest w ciężkiej żałobie, nie widać jej twarzy.
W miejscu, gdzie są oczy, czarny jedwab zmoczyły łzy74.

Dążenie do koncentracji uwagi na szczególe, kształcie, dziecięcej obserwacji
świata, sferze zapamiętanych obrazów i zapachów75 przywodzi nieodparte skoja-
rzenia z prozą Prousta, który bez wątpienia patronuje utworom wspomnienio-
wym. Analogiczny zabieg, polegający na ograniczeniu perspektywy narracyjnej,
stosuje Stefan Chwin (Hanemann).

Stylizację podmiotu mówiącego na dziecko wprowadził modernizm (Księga
poezji idyllicznej Marii Komornickiej76, Nigdy tak prędko Marii Czerkawskiej,
Kolęda zasłyszana w dzieciństwie przy przydrożnej figurce Ludwika Marii Staffa77),
utwierdził i rozwijał tę tendencję okres międzywojenny (Praca Staffa, wiersze
Tuwima, np. Strzyżenie, Piosenka umarłego, Wiersz wyszydzający dzieci). Wyraź-
na jest ta skłonność w poezji Baczyńskiego (Pamiąteczki, do których nawiązuje
Gałązka oliwna Różewicza); nie jest też obca liryce drugiej połowy XX wieku
(Piosenka o porcelanie Miłosza, Wilk i owieczka, Niedźwiedzie, Kot Herberta,
Rymy dziecinne Jastruna, Dom Spokojnej Młodości Lipskiej). Szczególny dowód
żywotności dziecięcych stylizacji podmiotu lirycznego daje poezja przywoły-
wanego już Jana Twardowskiego, która spaja różne kręgi odniesień i doświad-
czeń: zarówno z zakresu techniki opisu rzeczywistości zewnętrznej (nagroma-
dzenie szczegółów, sensualizm), jak i − na co zwraca uwagę Jolanta Ługowska

74 D. Kiš, Wczesne smutki. Pisma wybrane, t. V, wybór i przekł. D. Cirlić-Straszyńska, Wołowiec
2003, s. 7-8.

75 „Zapach kwitnących kasztanów, rumianku, oliwy w mechanizmie maszyny do szycia, papie-
rosów ojca, wody kolońskiej na szyi mojej mamy, czystej pościeli, moczu, kawy, mydła, przypraw,
skórzanego paska na kapeluszu ojca, siedzenia w dorożce, stacji kolejowej, apteki, pustego przedziału
pierwszej klasy, rzemienia, za pomocą którego podnosi się okno w przedziale, skórzanej walizki...
[...] Powiedz, czy to wszystko zmyśliłem?” (ibidem, s. 150).

76 J. Sosnowski dowodzi, że w Księdze... podmiot liryczny jest w istocie dzieckiem (J. Sosnow-
ski, Cierpienie, zdziecinnienie, zbawienie [w:] tegoż, Śmierć czarownicy!, op. cit.); obserwację tę
potwierdza M. Podraza-Kwiatkowska we wstępie do: M. Komornicka, Utwory poetyckie prozą
i wierszem, Kraków 1996.

77 Zwraca na ten wiersz uwagę Ireneusz Sikora, wskazując na jego stylizację na „naiwność pros-
toty, [...] podmiotem mówiącym i bohaterem jednocześnie jest wiejski chłopiec usiłujący wciągnąć
nagiego i zziębniętego Chrystusika do zabawy w kradzież jabłek” (I. Sikora, Wstęp do: Antologia
liryki Młodej Polski, wstęp, wybór i oprac. ..., Wrocław 1990, s. 28). Por. też I. Maciejewska, Wstęp
do: L.M. Staff, Zgrzebna kantyczka. Poezje, oprac. ..., Warszawa 1977, s. 5-19.
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− w obszarach językowych: „Najbardziej chyba spektakularną cechą tej nowej lite-
rackiej katechezy wydaje się dążenie do wypracowania nowego języka, uwzględ-
niającego właściwości mowy dziecka”78. Widać w tym tradycje romantyczne,
romantyzm bowiem wprowadził motyw dziecka wtajemniczonego, dotykającego
samej tajemnicy bytu, wchodzącego w kontakt z Absolutem.

Dziecięca postawa twórcza funduje się z jednej strony na doświadczeniach
codziennych, na kręgu przeżyć, zabaw, radości i smutków, z drugiej − i ten obszar
nabiera szczególnego znaczenia − na sferze refleksji sięgającej podstaw myśli filo-
zoficznej, obejmującej więc fundamentalne kategorie egzystencjalne: życie, miłość,
śmierć, transcendencję, sferę aksjologii i etyki. Twórczość dziecięca jest obsza-
rem utajonym, rzadko ogląda światło dzienne, stanowi sferę najgłębiej intymną.
Dziecko − jak sugeruje Rimbaud − wchodzi w rolę obłudnika, jego świat dzieli
się dychotomicznie: z jednej strony życie dostępne otoczeniu, z drugiej utajone,
skrywane, zamknięte w sferze artystycznych uniesień „siedmioletniego poety”.

...pewne drobne fakty i czarne narowy
Świadczyły o obłudzie chłopca. Więc bywało,
Że w mrocznym korytarzu z tapetą spleśniałą
Wyciągał w przejściu język, pięść w pachwinę wciskał.
[...]
Mając lat siedem pisał powieści: długie dzieje
O życiu na pustyni, gdzie Wolność szaleje,
Pisał o lasach, słońcach, wybrzeżach nieznanych,
Przy pomocy roczników pism ilustrowanych.

A. Rimbaud, Siedmioletni poeta79

Świat pleśni, banału zabawy i dusznego mieszczańskiego wnętrza kontrastuje
z życiem utajonym i skrywanym, z rozbudowującą się przestrzenią niezgody
i buntu, wyrażającego się w twórczości rozumianej zarówno dosłownie (chłopiec
pisze „powieść”), jak i metaforycznie (nazwany „siedmioletnim poetą” tworzy
własny świat wyobrażeń, dziecięcych „przestępstw”, budzących się instynktów,
odrzuca dogmaty poznawcze i schematy wartościowania).

Literackie dziecko jest takim właśnie dwulicowym, Rimbaudowskim poetą,
tajemnym artystą strzegącym pilnie, niczym bohaterki obrazów Boznańskiej,
intymności swego wnętrza. Artystą nierozpoznanym, ale prawdziwym: ideał
życio-sztuki, czyli takiej formy życia, która jest sztuką, i takiej formy sztuki,
która jest życiem, znajduje tu szczególną aktualizację. Marzenie więc, by między
życiem i sztuką nie było przepaści, spełnia się w każdym jednostkowym ludzkim
dojrzewaniu, w krainie mitycznego początku.

78 J. Ługowska, Dziecko w poezji Jana Twardowskiego, op. cit., s. 28.
79 A. Rimbaud, Poezje wybrane, wstęp A. Ważyk, tłum. J. Tuwim, Warszawa 1956, s. 47-48.
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Pozytywiści przywiązywali wielką wagę do społecznej edukacji poprzez
lekturę, szczególnie lekturę powieści, wielekroć pisali o fundamentalnym wpły-
wie utworu literackiego na kształtowanie postaw i światopoglądów; „nieobliczo-
ne są skutki takiego kształcenia” − grzmiała Orzeszkowa1. Tymczasem w rękach
młodych bohaterów książki pojawiają się niezwykle rzadko, tytuły przywoływa-
nych utworów tworzą zdumiewająco skromną listę. Za lekturę Mickiewiczow-
skich Dziadów został wyrzucony ze szkoły Zygmunt Ławicz. Trudno co prawda
uznać Dziady za rzecz dla młodego wieku, jednak obecność tego i innych utwo-
rów Mickiewicza w świadomości literackiej młodego pokolenia jest wielokrotnie
poświadczona (może raczej sugerowana, bo Mickiewicz funkcjonuje na zasadzie
ikony treści patriotycznych)2.

Incydentalnie wymienia się książki właściwe młodemu wiekowi.W Żywym tele-
grafie Prusa dzieci w sierocińcu wyrywają sobie z rąk Robinsona Daniela Defoe.
Sowiński we wspomnieniach odnotowuje lekturę Księgi tysiąca i jednej nocy
jako źródło licznych dziecięcych fantazji i zmyślonych historii opowiadanych
rówieśnikom; wspomina także o „księgach zbójeckich” podsuwanych przez star-
szego kolegę, a więc lekturach przynależnych wiekowi starszemu:

Nie poprzestając na opowiadaniach z własnego niby życia karmić mnie zaczął roman-
sami Kocka3 z odpowiednimi komentarzami. Pierwszym z tych romansideł był Cyrulik
paryski, drugim Dom biały. Odczytywaliśmy je razem a potajemnie na spacerach. Dziś
czuję, że był on dla mnie złym geniuszem, ale jakże umiał przywiązać do siebie!...4

Wśród częściej odnotowywanych lektur znalazły się jeszcze Przypadki Tele-
maka Fénelona, a zwłaszcza Śpiewy historyczne Niemcewicza, których miał się
Sowiński uczyć na pamięć od piątego roku życia. Wiadomo też, że jedną z ulubio-
nych lektur Sowińskiego, pominiętą we Wspomnieniach szkolnych..., a wymie-
nioną we Wspomnieniach o Kraszewskim, były utwory Ignacego Krasickiego:

Obecnie jednowładnym panem umysłów i serc dziecinnych był Krasicki. Wczoraj roz-
stano się z Doświadczyńskim − dzisiaj Satyry na placu. Dwie godziny przemijają jak

1 E. Orzeszkowa, Kilka uwag nad powieścią. Wyd. cyt.: E. Orzeszkowa, Pisma krytycznoliterac-
kie, Wrocław-Kraków 1959, s. 41.

2 Por. m.in. J.I. Kraszewski, Pamiętniki, oprac. W. Danek, BN I 207, Wrocław 1971, pass.
3 Były to popularne wówczas powieści sensacyjne; ich autor to Paul de Kock (1794-1871).
4 L. Sowiński, Wspomnienia szkolne i uniwersyteckie, op. cit., s. 189.
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błyskawica. [...] Dla mnie to właśnie rekreacyjne nawet godziny, wolne od lekcji obo-
wiązkowych, pobieranych w oficynie u pana dyrektora, miały urok największy dlatego
tylko, że czy to w pokoju, czy pod cieniem rozłożystych grusz i jabłoni mogłem
siadywać z książką w ręku, wybraną z dużej, dostępnej dla wszystkich szafy, i zatapiać
się duszą całą w nieznanych mi światach5.

Śpiewy... jako lekturę młodego pokolenia wymienia również Orzeszkowa
i w Hekubie, i we wspomnieniach:

Uczyła nas ona [panna Kobylińska] na pamięć Śpiewów historycznych Niemcewicza,
któreśmy potem, jedna przed drugą, z zapałem powtarzały. W ogóle byłyśmy wówczas
[...] wielkimi patriotkami, układałyśmy i odgrywałyśmy we dwie albo ze współudzia-
łem tej nauczycielki dramaty, których bohaterami byli zawsze wielcy ludzie, przeważ-
nie Polacy, nie raz przy tym odgrywaniu klęsk, walk, śmierci bohaterów aż zanosiłyśmy
się od płaczu6.

Przeżycia lekturowe Orzeszkowej musiały być silne, wzmacniały je działania
nauczyciela rysunków, który szkicował i wycinał z papieru bohaterów związa-
nych ze zdarzeniami dziejowymi i układał z nich „całe historie i dramaty”. Do tej
lektury Śpiewów... wracają jeszcze pisarze młodszej generacji, m.in. Wacław
Sieroszewski, który listę dziecięcych lektur rozszerza o żywoty świętych i książki
podróżnicze, listę zaś lektur wieku gimnazjalnego wypełniają nazwiska Mickie-
wicza, Kraszewskiego, Büchnera i Milla. Godzi się jednak odnotować, że Śpiewy...
miały wysoką pozycję na przestrzeni całego XIX wieku, ale podobnie jak wiersze
Jachowicza7 czy Bełzy z czasem traciły uznanie czytelników, co uznać można
za widomy dowód kryzysu wartości, jaki nastąpił na przełomie wieków. Oceny
Orzeszkowej nie podziela już Stanisław Brzozowski:

Śpiewy Niemcewicza, naiwne obrazy − słowa, słowa, słowa! Nie wierzył. To było
inaczej, ale było [...] Czuł w sobie wyraźnie, jak w gorączce, że każdy z tych ludzi
− Chrobry, Śmiały, Żółkiewski, Warneńczyk, byli, tak samo jak on, mieszaniną zwie-
rzęcia i ducha, zlepkiem krwi opętanej przez słowa8.

Przywołane tytuły tworzą zestaw skromny, zwłaszcza jeśli zważyć, iż wy-
mienianiu lektur dziecięcych towarzyszy zwykle chłód, kontrastujący z wysoką
emocjonalną temperaturą samych wspomnień, jak i entuzjastycznym tonem

5 L. Sowiński, Ze wspomnień o Kraszewskim oraz o wpływie jego na jednego z ciżby. „Echo”
1878, nr 233.

6 E. Orzeszkowa, Pamiętnik [w:] tejże, O sobie, Warszawa 1974, s. 22.
7 Trzeba jednak zwrócić uwagę na świadectwa obecności Jachowicza wśród lektur dzieciństwa,

np. w Uśmiechu Zegadłowicza mały Mikołaj pisząc listy do Wołkowic naśladuje styl Jachowiczowski.
8 S. Brzozowski, Sam wśród ludzi, op. cit., s. 176.
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towarzyszącym lekturom „dorosłym” (zwłaszcza Mickiewicza). Młodziutka Orzesz-
kowa czytała swej schorowanej siostrze Klementynie książki i opowiadała bajki,
ale wspomina o tym mimochodem. Innym tonem mówi o „pochłanianiu” książek
czy to z biblioteki ojca, czy sprowadzanych, czy pożyczanych od sąsiadów,
o czytaniu „gorliwem, [...] bez ładu i składu, bez wyboru i systemu”. Wśród lektur
znalazła się wcale bogata kolekcja dzieł:

Powieściopisarze i poeci polscy i francuscy, klasyczna literatura francuska, Voltaire,
Rousseau, nawet Racine i Corneille. Historyczne dzieła Thiers’a, Roulhiere’a, różne
historie literatury, Michelet, różne pamiętniki francuskie, Kremera listy z Krakowa
i Włoch i niezliczone mnóstwo innych, do których dodać trzeba czytywane stale
„Revue des deux Mondes”, wtedy już wychodzący „Tygodnik Ilustrowany” i „Kurier
Wileński”9.

Jakże skromnie na tym tle wypada lista książek zapamiętanych z dzieciństwa!
Tym skromniej, że epoka przynosi wielokierunkowe zmiany literatury tworzonej
ad usum Delphini, ożywienie zainteresowań jej stroną artystyczną i wymową
dydaktyczną10. O książce dla młodego odbiorcy wypowiadają się na łamach cza-
sopism autorytety tej rangi, co Narcyza Żmichowska11 czy Piotr Chmielowski12.
Bolesław Prus pisał w Kronikach:

[...] uczciwi i dbali o dobro swych dzieci rodzice szczególną powinni zwrócić uwagę
na wychowanie domowe. Tylko ono może uzupełnić braki edukacji szkolnej, tylko od
niego możemy się spodziewać ulepszeń, które od nas samych w zupełności zależą13.

Uwaga Prusa wskazuje na znaczenie wychowania domowego w kulturze dru-
giej połowy XIX wieku; pozwala też zrozumieć, dlaczego w tym czasie polska
książka dla dziecka jest tak silnie przesycona treściami edukacyjno-wychowaw-
czymi. Szczególna sytuacja polityczna okresu zaborów spowodowała, że model
oświeceniowego dydaktyzmu przetrwał − z oczywistymi modyfikacjami − przez
cały XIX wiek. Brak niepodległego państwa, wynaradawiające oddziaływanie
szkoły zaborczej, konieczność kształtowania młodych pokoleń na świadomych

9 E. Orzeszkowa, Pamiętnik, op. cit., s. 47.
10 Warto odnotować, że również we wspomnieniach Lwa Tołstoja czytane w dzieciństwie książki

nie przykuwają uwagi pisarza − Tołstoj wraca myślami przede wszystkim do Robinsona szwajcar-
skiego, z którego inscenizowano tzw. żywe obrazy: „zabawa [z rówieśnikami] polegała na przedsta-
wianiu scen” z tej powieści (L. Tołstoj, Dzieciństwo. Lata chłopięce. Młodość, op. cit., s. 30).

11 N. Żmichowska, Przedwstępne słowo do pierwszego oddziału pism Klementyny z Tańskich
Hoffmanowej [w:] K. z Tańskich Hoffmanowa, Pisma, t. I, Warszawa 1874.

12 P. Chmielowski, Poezja w wychowaniu, Wilno 1881.
13 B. Prus, Kroniki, oprac. Z. Szweykowski, t. III, Warszawa 1954, s. 313.
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i dojrzałych obywateli zdolnych podźwignąć wyzwania przyszłości − wszystko
to odcisnęło piętno na społecznych oczekiwaniach związanych z wychowawczą
misją książki dziecięcej. Tu tkwi źródło „przedydaktyzowania” polskiej litera-
tury dziecięcej. Wiek XIX przynosi w Europie dzieła wielkiej klasy: baśnie braci
Grimm, Pinokia Collodiego, a nawet utwory, które z perspektywy dziewiętnasto-
wiecznego dydaktyzmu można by uznać za prowokacyjne czy wręcz niewycho-
wawcze − wystarczy przywołać Przygody Alicji w Krainie Czarów Carrolla, gdzie
można znaleźć liczne przykłady antycypacji dwudziestowiecznego nurtu zwanego
antypedagogiką.

W Polsce zagadnienia związane z wychowawczym przesłaniem, dydaktyczno-
-umoralniającą wymową utworów traktowane były z pełną powagą. Wiele można
znaleźć świadectw potwierdzających hipotezę, iż książkę traktowano w sposób
czysto instrumentalny, widząc w niej swoiste panaceum na wszelkie niedociągnię-
cia wychowawcze i różnego rodzaju niedoskonałości wieku dziecięcego; więcej:
książce przypisywano właściwości nieledwie magiczne, mianowicie uznawano,
iż przy jej umiejętnym „dozowaniu” można osiągnąć założone cele pedagogicz-
ne14. Tak więc polska literatura dla dzieci i młodzieży rozwijała się w XIX wieku
pod wpływem oczekiwań wychowawczych (konieczność tworzenia warunków dla
edukacji domowej15, komplementarnej wobec szkoły zaborczej). Taka sytuacja nie
sprzyjała krystalizowaniu się osobowości twórczych na miarę Twaina, Andersena,
Hoffmanna, Amicisa czy braci Grimm.

W 2. połowie XIX w. literatura dla dzieci i młodzieży aktywnie włączyła się
w propagowany przez warszawski obóz „młodych” program pracy organicznej
i pracy u podstaw. Powstawały przede wszystkim powieści i opowiadania o treści
obyczajowej, wytyczające drogi przemian społecznych, wskazujące sposoby włą-
czania się nawet małych dzieci w wielką narodową sprawę. Szczególną popu-
larność zyskała Księżniczka Zofii Urbanowskiej (1886) − oparta na wspomnie-
niach autorki powieść przedstawiająca dojrzewanie młodej dziewczyny do roli
świadomej swych obowiązków obywatelki. Ambicje naukowe epoki prowadziły
do powstania prozy spajającej atrakcyjną fabułę z pierwiastkami poznawczymi
(powieści Erazma Majewskiego). Niechętny stosunek do fantastyki i baśniowości
powodował, że i w twórczości dla młodego odbiorcy dominował realizm; jednym
z nielicznych wyjątków stał się utwór Zofii Urbanowskiej Gucio zaczarowany
(1884), opowiadający o przygodach chłopca magicznie przemienionego w muchę.

14 Widać tu wyraźne kontynuacje refleksji Jachowicza ze wstępu do Stu nowych powiastek dla
dzieci z dodaniem wierszyków moralnych, Warszawa 1855 oraz zbioru Powiastki i bajki, Warszawa
1842.

15 Por. m.in. T. Epsztein, Edukacja dzieci i młodzieży w polskich rodzinach ziemiańskich na Woły-
niu, Podolu i Ukranie w II połowie XIX wieku, Warszawa 1998; M. Siennicka, Rodzina burżuazji
warszawskiej i jej obyczaj. Druga połowa XIX i początek XX wieku, Warszawa 1998.
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Przydomek „polskiego Verne’a” zyskał Władysław Umiński, jeden z pierwszych
autorów powieści fantastyczno-naukowych (Balonem do Bieguna, 1894, W nie-
znane światy, 1895). Powieści historyczne pisał Walery Przyborowski (Bitwa
pod Raszynem, 1881, Myszy króla Popiela, 1888, Szwedzi w Warszawie, 1901).
Do lektur młodego pokolenia należały już wówczas powieści Józefa Ignacego
Kraszewskiego (zwłaszcza Stara baśń, 1876) i Henryka Sienkiewicza (szczegól-
nie Krzyżacy, 1900). U schyłku wieku prozę historyczną adresowaną specjalnie
do młodego pokolenia ogłaszała Jadwiga Łuszczewska (Deotyma) (Panienka
z okienka, 1898 − o życiu mieszczaństwa gdańskiego za czasów Władysława IV),
a po przełomie wieków − Antonina Domańska (Historia żółtej ciżemki, 1913
− o Krakowie w okresie powstawania słynnego ołtarza Wita Stwosza) i Wacław
Gąsiorowski (Huragan, 1902 i części dalsze − o wojnach napoleońskich). Lektura
powieści historycznych miała być dla młodego pokolenia ważną lekcją patriotyz-
mu, miała rozbudzać i podtrzymywać poczucie świadomości narodowej.

Żadna z tych powieści nie pojawia się jako lektura bohaterów „dorosłej” prozy
pozytywistycznej, nie jest też wymieniana w pisanych w dalszych latach wspo-
mnieniach. Wydaje się, że nieobecność książek dziecięcych w rękach bohaterów
jest znacząca i nieprzypadkowa. Brak książek był zapewne w owych czasach zja-
wiskiem typowym i rozpowszechnionym, „młodzi” dopiero wprowadzali postu-
lat oświaty i upowszechnienia książki dla ludu (czy też, by posłużyć się często
przy innych okazjach stosowaną formułą, „dla ludu i młodzieży”); w konsekwencji
głosili postulat upowszechnienia czytelnictwa16. Bohaterów „dorosłego” pozyty-
wizmu też z rzadka spotykamy przy lekturze. Inną jest sprawą artystyczny poziom
twórczości dla dzieci − tą dziedziną zajmowali się pisarze minorum gentium,
trudno więc porównywać rzeczy pojawiające się w Polsce z arcydziełami lite-
ratury europejskiej. Wszystko to nie sprzyja zainteresowaniu książką jako lekturą
młodych bohaterów prozy pozytywistycznej.

Oczywiście, dzięki pracy organicznej i rozwojowi techniki drukarskiej książka
się bardziej upowszechnia, a to z kolei prowadzi do sytuacji, w której sami mło-
dzi czytelnicy zaczynają mieć decydujący wpływ na jej kształt, charakter, przede
wszystkim na treść. Wzrastające nakłady, powstanie sieci księgarń, powołanie
nowych wydawnictw prowadzi do wzrostu liczby wydawanych tytułów, a to z kolei
wywołuje konieczność wyboru między różnymi propozycjami. Dziecko choćby
w niewielkim stopniu dopuszczone do głosu przy wyborze książki dokonuje
niejako głosowania na pewien typ dzieł, a to z kolei wpływa stymulująco na roz-
wój i przekształcenia literatury dla dzieci i młodzieży17.

16 Dowodem tych zainteresowań są częstsze wypowiedzi prasowe o książkach dla młodego
wieku, m.in. artykuły na temat doboru lektur dziecięcych zamieszczał „Bluszcz”.

17 To cenne spostrzeżenie zawdzięczam prof. Joannie Papuzińskiej.
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Być może właśnie za sprawą tego „głosowania” czytelniczego, być może
z powodu wzrostu psychologicznej świadomości pisarzy i wydawców, być może
wreszcie dzięki inspiracjom europejskim, zmiany, jakie dokonują się w pozyty-
wistycznym paradygmacie książki dziecięcej, są fundamentalne. Następują one
stopniowo i przy pełnej rezerwy postawie zarówno samych pisarzy, jak i krytyki
literackiej. Jeszcze w 1884 r. Adolf Dygasiński, który 12 lat później sam ogłosił
tom nowoczesnych baśni, pisał w swoim Katalogu krytycznym:

Kopciuszek [...] dobry jest jako temat do baletu, opery i komedii; ale nie kwalifikuje się
jako powieść dla wieku dziecięcego. Tego rodzaju opowieści są resztkami zamierzchłej
przeszłości, grubszych obyczajów i mniej delikatnego poczucia moralnego. Zemsta,
chytrość i kłamstwo są tu jeszcze bardzo popłatne i cenione18.

Negatywną ocenę Dygasińskiego otrzymują Przygody Guliwera Swifta, bo − jak
twierdzi recenzent − „słaby rozum dziecka, [...] nie pojmując tendencji autora,
ponosi szwank konieczny”19. W sukurs idą wypowiedzi innych pisarzy tego czasu,
np. Deotyma (Jadwiga Łuszczewska) pisała:

Fantazja [...] to władza, którą trzeba u dzieci raczej hamować niż rozwijać; wszelkie
bajki i rzeczy niepewne, mącące proste pojęcie o świecie, lepiej odłożyć na późniejsze
lata, gdy już umysł umie rozróżniać przypuszczenie od prawd20.

Utrzymuje się ta tendencja w wypowiedziach o literaturze dziecięcej jeszcze
w dalszych latach, autor Katalogu rozumowanego książek dla dzieci i młodzieży
(1895) preferuje takie utwory, w których „zamiast nieprawdopodobieństw mamy
[...] przygody zupełnie prawdziwe, ludzi rzeczywistych, a więc dobrych i złych”21.
Zastrzeżenia recenzenta budzi wciąż jeszcze Czerwony Kapturek ze względu na
brak spójności tekstu i nielogiczność fabuły; zresztą w ogóle baśnie jako lektura
w rękach dziecka oceniane są negatywnie:

Cel każdej z powiastek jest wprawdzie moralny, występek, zbrodnia ukarane, każda
cnota otrzymuje nieraz hojną aż do zbytku zapłatę. Tylko środki, które do osiągnięcia
tego celu wiodą, niekiedy rozmijają się z moralnością, dają wyobrażenie o występkach,
o których dzieci wcale wiedzieć nie powinny22.

18 A. Dygasiński, Krytyczny katalog książek dla dzieci i młodziezy, Warszawa 1884, s. 29 (podkreś-
lenie moje − GL). Tego typu pozycji pojawiło się w latach osiemdziesiątych więcej, np. J. Karłowicza
Poradnik dla osób wybierających książki dla dzieci, Wilno 1881, W. Nowickiego Co dać dziecku
na gwiazdkę?, Warszawa 1886.

19 A. Dygasiński, Krytyczny katalog książek dla dzieci i młodzieży, op. cit., s. 26.
20 Cyt. za: K. Kuliczkowska, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1918, Warszawa

1975, s. 78.
21 Katalog rozumowany książek dla dzieci i młodzieży wydany z zapomogi Kasy Pomocy dla Osób

Pracujących na Polu Naukowem imienia D-ra Józefa Mianowskiego, Warszawa 1895, pozycja 64.
22 Ibidem, pozycja 16.
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Negatywną ocenę tekstów powoduje także „pierwiastek erotyczny, silnie uwy-
datniony w niektórych baśniach”23.

Zdecydowaną aprobatę krytyki literackiej zyskuje powieść historyczna. Dyga-
siński pisał:

Nie same tylko przygody i podróże należy dawać młodzieży w rękę; nie same tylko
książki odnoszące się do zjawisk przyrodniczych kształcą i rozwijają człowieka. Poza
tym wszystkim istnieje jeszcze świat ludzki, do którego wprowadza nas historia. Ale
historia jest nauką trudną, wymagającą przygotowania. Otóż przygotowania tego rodzaju
zasiewają w duszy młodzieńca książki, opracowane dla dzieci w sposób biograficzny,
[...] spiżowym rylcem niejako zapisują się w duszy młodzieńca i zmuszają go do wy-
twarzania sobie wcześnie gruntu dla przyjęcia dobroczynnych ideałów, które ludzkość
w pochodzie swym wypielęgnowała24.

Następuje wzrost zainteresowania przygodowością i sensacyjnością fabuły:
elementy sensacyjne wkraczają do powieści historycznej; przygoda jako funda-
mentalna kategoria książki dziecięcej25 jest osią kompozycyjną powieści his-
torycznych Walerego Przyborowskiego26, Antoniny Domańskiej, Teresy Jadwi-
gi27. Pojawiają się utwory utrzymane w konwencji fantastycznej − początkowo
traktowane z dużą niechęcią i rezerwą, dozowane w formie eisensteinowskiego
„atrakcjonu”28, aby zainteresować odbiorcę przekazywanymi treściami o charakte-
rze poznawczym (powieści Erazma Majewskiego) lub wychowawczym. Z czasem
rozbudowana, niekiedy sensacyjna fabuła i żywioł fantastyczny stały się autono-

23 Ten negatywny stosunek pozytywistycznej krytyki do baśni i fantastyczności wynikał z wielu
uwarunkowań, m.in. z przeświadczenia, bazującego na filozofii Comte'a, że baśniowość przynależy
wcześniejszej, mianowicie teologicznej fazie rozwoju ludzkości. Zaznajamianie dziecka z baśniami
przeczyło więc nie tylko racjonalnemu podejściu do życia, ale dodatkowo niejako zawracało rozwój
ludzkości ku fazie pierwotnej. Adolf Dygasiński pokazuje, jak z nieprawości i niemoralności, a więc
pierwiastków, na których − zdaniem ówczesnej publicystyki − opiera się baśń, wywodzą się współ-
czesne poglądy i postawy moralne: „kradzież dała początek szanowaniu własności; okrucieństwo
− litości; pycha i duma − skromności itd.” (A. Dygasiński, Przykład genezy obowiązku. „Wędrowiec”
1884, nr 2, s. 15. Cyt. za: S. Jedynak, Etyka polska w latach 1863-1918, op. cit., s. 42).

24 A. Dygasiński, Krytyczny katalog książek dla dzieci i młodzieży, op. cit., s. 45-46.
25 K. Kuliczkowska, Kategoria przygody a konwencje gatunkowe i narracyjne [w:] tejże, Dawne

i współczesne problemy prozy dla dzieci, op. cit.
26 Por. J. Cieślikowski, Walerego Przyborowskiego powieść historyczna dla dzieci [w:] Rozprawy

z historii literatury dla dzieci i młodzieży. Studia pedagogiczne, t. V, Wrocław 1958; G. Leszczyński,
Walery Przyborowski i kartki z przeszłości [w:] Warszawa pozytywistów, red. J. Kulczycka-Saloni,
E. Ihnatowicz, Warszawa 1992.

27 Por. na ten temat G. Skotnicka, Pozytywistyczne powieści z dziejów narodu dla dzieci i mło-
dzieży, Gdańsk 1974.

28 Termin S. Eisensteina do opisu literatury dla dzieci i młodzieży zastosowała K. Kuliczkowska
w pracy W świecie prozy dla dzieci, op. cit.
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micznymi wartościami literackimi, przynosząc dzieła tej miary co O krasnolud-
kach i sierotce Marysi Marii Konopnickiej.

W upowszechnieniu lektur dziecięcych istotną rolę odegrały czasopisma, któ-
rych wiele wydawano na ziemiach polskich. W periodykach literatura i krytyka
literacka współistniały z popularyzacją ojczystej historii i geografii zaniedbywa-
nych w edukacji szkolnej, a także − zgodnie z duchem epoki − nauk przyrodniczych.
Najwyższą rangę miały ukazujące się przez wiele lat, redagowane początkowo
przez Marię Julię Zaleską „Wieczory Rodzinne” (1880-1914), obok nich, wydawa-
ne również w Królestwie, „Przyjaciel Dzieci” (1861-1914) i „Świt” (1876-1881)29.
Zawierały one teksty kierowane do dzieci starszych i młodszych oraz młodzieży
szkolnej, niekiedy również − jak w przypadku „Wieczorów Rodzinnych” − teksty
przeznaczone do wspólnej lektury dorosłych i dzieci. Pogłębiające się rozumienie
specyfiki dziecięcego odbioru i czytelniczych potrzeb prowadziło do swoistego
„pączkowania” czasopism: w ramach jednego tytułu pojawiała się wkładka, zazwy-
czaj ilustrowana, przeznaczona dla dzieci młodszych, z kolei ona stawała się auto-
nomicznym pismem, niekiedy po jakimś czasie wzbogaconym kolejną wkładką.

Rozwojowi czasopiśmiennictwa dla czytelników młodych wiekiem towarzy-
szyło, podobnie jak sprawom książki, duże zainteresowanie ze strony „młodych”
pozytywistów. Wielokrotnie w tej kwestii głos zabierał Piotr Chmielowski, który
− jak dowodzi Krystyna Kuliczkowska − „dzięki swemu umiarkowaniu zdołał
uniknąć skrajnie utylitarnych tendencji w pedagogice, co zapewniło sądom jego
większą trwałość”30. Kuliczkowska wysoko ocenia studium Chmielowskiego
Czasopisma dla młodego wieku, opublikowane w 1885 r.31, w którym autor oma-
wia rozwój tego typu wydawnictw poczynając od „Rozrywek dla Dzieci” Klemen-
tyny Tańskiej-Hoffmanowej po współczesność. W swoim studium dał Chmie-
lowski wyraz panującym poglądom w kwestii wychowawczej roli prasy dziecięcej,
zwracał uwagę na jej znaczenie dla kształcenia domowego, rozwoju wrażliwości
i zainteresowań małych odbiorców. Postulował, by fantastyka była wprzęgnięta
w realizację celów utylitarnych i wychowawczych, zarzucał Tańskiej-Hoffmano-
wej zbyt małe uwzględnienie tego pierwiastka w jej piśmie, wydawanym kilka-
dziesiąt lat wcześniej. W studium Poezja w wychowaniu krytykował współczes-
nych pisarzy za nadmierne eksponowanie powiastków dydaktycznych, zalecał,
by młodzi czytelnicy poznawali najcelniejsze dzieła literackie epok wcześniej-
szych. Z uznaniem wypowiadał się o bajkach La Fontaine’a, Krasickiego, Fredry,
nawet o Baśni o żelaznym wilku Antoniego Czajkowskiego, krytykował powiastki
umoralniające, pozbawione siły artystycznej.

29 Zob. K. Kuliczkowska, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1918, op. cit.
30 Ibidem, s. 90.
31 P. Chmielowski, Czasopisma polskie dla młodego wieku [w:] Encyklopedia wychowawcza,

t. 3, Warszawa 1885.
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W kwestiach literatury dziecięcej wypowiadał się Prus w Kronikach, upomi-
nał się o książki, które łączyłyby „naukę z zabawą, pożyteczne z pięknym”32,
ganił „nadziewane rozpaczliwie nudnymi gwiazdami, kwiatami i westchnieniami
wierszyki lub powieści podlewane tendencyjnym sosem”33. Pisał recenzje ksią-
żek dla dzieci Henryk Sienkiewicz, zamieszczał je w „Gazecie Polskiej” w rubry-
ce „Wiadomości bieżące. Rozbiory i wrażenia literacko-artystyczne”. Dostrzegł
Sienkiewicz ważne zjawiska na ówczesnym rynku księgarskim: Bajki i przypo-
wieści Kraszewskiego, Bitwę pod Raszynem Przyborowskiego, a także pierwsze
syntetyczne omówienie literatury dziecięcej: Poradnik dla osób wybierających
książki dla dzieci Jana Karłowicza (1881). Charakteryzując Przesądy w wycho-
waniu. Studium pedagogiczne Walerii Marrené-Morzkowskiej, wskazywał na
znaczenie poradników literackiego wychowania domowego:

Autorka mogła dać przegląd jeśli nie wszystkich, to przynajmniej większej części
książek dziecinnych, tak oryginalnych, jak i tłumaczonych, i dostarczyć w ten sposób
wskazówek, o co się starać, a czego należy unikać34.

Realizacją formułowanych w publicystyce postulatów były kolejne przedsię-
wzięcia inspirowane dziełem Karłowicza. Wskazują one na wyraźny wzrost
zainteresowań literaturą dla młodych odbiorców, sprawą wychowania dzieci
i młodzieży, sposobami kształcenia dziecka poprzez lektury35.

Doprowadziło to w konsekwencji do powstania dwóch dzieł sytuujących lite-
raturę dla dzieci i młodzieży w kręgu nowych już, modernistycznych tenden-
cji − Krasnoludków Konopnickiej i Cudownych bajek Dygasińskiego. Pierwszy
z tytułów jest szczególnie ważny, daje bowiem wizję dzieciństwa jako pełni czło-
wieczeństwa, nie skażonej złem, otwartej na dobro, wnikającej w niedostępną
dorosłemu sferą bytu36. Jest tu Konopnicka nie tylko bliska modernizmowi, ale
całkowicie oddana modernistycznej koncepcji dziecka i dzieciństwa.

Wcześniej jednak, w okresie młodości Wokulskiego, nie było jeszcze książek,
które by zawładnęły wyobraźnią i ukształtowały czytelnicze gusty pokolenia − jak

32 B. Prus, Kroniki, op. cit., t. III, s. 468.
33 Ibidem, t. II, s. 72.
34 „Gazeta Polska” 1881, nr 214. Cyt. za: H. Sienkiewicz, Dzieła, red. J. Krzyżanowski, t. 52:

Wiadomości bieżące, cz. 2, Warszawa 1950, s. 215.
35 Istniejące w 2. połowie XIX wieku przewodniki, opracowania i katalogi książek dziecięcych

Dygasiński oceniał krytycznie: „Rodzice i opiekunowie są częstokroć pozbawieni wszelkich wska-
zówek, gdy chodzi o wybór pożytecznej książki, zastosowanej do wieku dzieci” (A. Dygasiński,
Krytyczny katalog książek dla dzieci i młodzieży, op. cit., s. 3).

36 Por. m.in. E. Paczoska, Marysia i osieroceni [w:] Sto lat baśni polskiej, red. G. Leszczyński,
Warszawa 1995; „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” Marii Konopnickiej w stulecie pierwszego
wydania, op. cit.
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Gucio zaczarowany Urbanowskiej zawładnął młodziutkim Miłoszem37, i nie tylko,
bo książkę jako niezapomnianą lekturę młodości wspominają także Jarosław
Iwaszkiewicz, Aleksander Wat, Jan Twardowski.

Dla Wokulskiego lektura dziecięcych książek jest ważna; jak zauważa Józef
Bachórz, Wokulski „próbuje ratować się z zapaści psychicznej odświeżaniem
w pamięci lektur dzieciństwa”38.

Z niewymownym wzruszeniem odświeżał w pamięci: Żywot św. Genowefy, Różę z Tan-
nenburgu, Rinaldiniego, Robinsona Crusoe, a nareszcie − Tysiąc i jedną nocy39. Znowu
zdawało mu się, że już nie istnieje czas ani rzeczywistość i że jego raniona dusza,
uciekłszy z ziemi, błądzi po jakichś czarodziejskich krainach, gdzie biją tylko szla-
chetne serca, gdzie podłość nie stroi się w maskę obłudy, gdzie rządzi wieczna spra-
wiedliwość kojąca bóle i nagradzająca krzywdy...
I tu uderzył go jeden dziwny szczegół. Kiedy z własnej literatury wyniósł złudzenia,
które zakończyły się rozkładem jego duszy, ukojenie i spokój znajdował tylko
w literaturach obcych40.

Czy tu jest odpowiedź na pytanie o nieobecność polskich książek dziecięcych
w rękach polskich bohaterów literackich41? Wokulski wraca do lektur młodości,
ale nie ma wśród nich ani jednego rodzimego tytułu! Jedynie obce utwory niosą
jakieś ważne treści odpowiadające potrzebom chwili i nastrojowi. A co z pol-
skimi książkami? Kształtowały one pożądany typ osobowości, operowały ostro,

37 Cz. Miłosz, [przedmowa do:] Z. Urbanowska, Gucio zaczarowany, op. cit.
38 J. Bachórz, Powieść realistyczną bajką [w:] Andersen − Baśń wobec świata. Materiały z sesji

literackiej, red. M. Hempowicz, Gdańsk 1997, s. 69.
39 Księga tysiąca i jednej nocy miała już wówczas kilka adaptacji polskich, jednak w XIX w. nie

zalecano jej jako lektury młodego wieku − jeszcze w Katalogu rozumowanym księga ta stanowi
„przykład nieokiełznanej wyobraźni Wschodu”, toteż „dla dzieci wrażliwych, obdarzonych z natury
bujną wyobraźnia, polecić jej niepodobna” (Katalog rozumowany książek dla dzieci i młodzieży
wydany ze wspomaganiem Kasy im. Mianowskiego, op. cit., pozycja 100).

40 B. Prus, Lalka, op. cit., t. II, s. 484-485; podkreślenie moje − GL.
41 Proces inicjacji literackiej w XIX wieku dokonywał się zapewne przez lekturę „dorosłych”,

a nie „dziecięcych” książek, np. Kraszewski w Pamiętnikach wspomina lektury kształtujące „umysł
dziecięcy” − były to utwory Scotta, Mickiewicza, Byrona i Szekspira (J.I. Kraszewski, Pamiętniki,
op. cit., s. 221). Przyczyną tego był zapewne fakt, że czytanie miało charakter rodzinny − czytano
więc głośno w salonie, w czasie popołudniowego odpoczynku, rodzinnych spotkań, długimi jesien-
nymi wieczorami. Dzieci zapewne były słuchaczami przypadkowymi, stąd w ich świadomości takie
nazwiska jak np. Szekspir.

Zresztą nie wszyscy uznawali potrzebę istnienia specjalnej dziedziny piśmiennictwa kierowanego
do niedorosłych odbiorców. Jeszcze na początku XX w. Stanisław Karpowicz pisał, że nie ma powodu
tworzyć specjalnych książek dla młodego wieku, powinny w zupełności wystarczyć opracowania
„wybornej klasyki światowej” (S. Karpowicz, Główne cechy i zadania literatury powszechnej dla mło-
dzieży [w:] S. Karpowicz, A. Szycówna, Nasza literatura dla młodzieży, Warszawa 1904).
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niekiedy tandetnie kreślonymi wzorami i antywzorcami postaw. Skrajny utylita-
ryzm zabijał możliwość „ukojenia i spokoju”.

Wokulski ponownie sięga po zbiór baśni wschodnich.

[...] w dalszym ciągu wziął się do czytania Tysiąca i jednej nocy.
Co to za rozkosz dla zmęczonego umysłu te pałace z drogich kamieni, drzewa, których
owocami były klejnoty!... Te kabalistyczne słowa, przed którymi ustępowały mury,
te cudowne lampy, dzięki którym można było zwalczać nieprzyjaciół, przenosić się
w mgnieniu oka o setki mil… A potężni czarodzieje!... Co za szkoda, że taka władza
dostawała się ludziom złośliwym i nikczemnym!...
Odkładał książkę i śmiejąc się sam z siebie marzył, że on jest czarodziejem, który
posiada dwie bagatelki: władzę nad siłami natury i zdolność stawania się niewidzial-
nym...42

Nietrudno znaleźć w tych słowach antycypację rychłych zdarzeń i obraz
wewnętrznego rozdwojenia, wyboru, który narzuciło Wokulskiemu życie: pano-
wanie nad przyrodą lub niewidzialność, dwa marzenia wywiedzione z mrzonek
dzieciństwa.

Wnioski wydają się znaczące: Wokulski podejmuje bodaj najbardziej doniosłą
(jeśli zważyć przebieg zdarzeń biograficznych) w swoim życiu decyzję w chwili
powrotu do lektur dzieciństwa, które wyznaczają tor myślenia. Ale nie znajduje
w dziecięcych książkach ukojenia, przeciwnie − rozdrażniają, zarysowują boles-
ne podziały wewnętrzne, ujawniają niespójność osobowości. W trakcie lektury
ożywają trudne współczesne doświadczenia, aktualne dylematy.

Zaczął znowu czytać historią z Tysiąca nocy, lecz spostrzegł, że i ona już nie absorbuje
go. Dawny ból zaczął nurtować serce, a przed oczyma coraz wyraźniej rysowała się
sylwetka panny Izabeli i Starskiego43.

„Dawny ból” − to który ból? „Dawny” czyli zapamiętany z dzieciństwa i oży-
wiony w procesie lektury? A może „dawny” to tyle, co właśnie oddalony, zwią-
zany z nieodległą tragedią, świeżo odkrytym romansem?

Obie odpowiedzi są w równym stopniu uprawomocnione. Skoro tak, Prus jest
zwiastunem zupełnie nowego postrzegania życia i człowieka, nowego, bo bliskie-
go naszej współczesności, naszej kulturze i naszym czasom: dzieciństwo, przywo-
łane przez lekturę książek, jawi się Wokulskiemu jako okres dotkliwego cierpie-
nia, wobec którego mały człowiek pozostaje bezradny. Ten „dawny ból” jest
bólem nie poddającym się żadnym środkom łagodzącym: takich środków dziecko
po prostu nie zna.

42 B. Prus, Lalka, op. cit., t. II, s. 485-486.
43 Ibidem, s. 486; podkreślenie moje − GL.
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Podobny sposób myślenia o „dawnym bólu”, o cierpieniu dziecka, znajdziemy
w Topografii myślenia Joanny Kulmowej:

Nie. To nie jest pamiętnik z dzieciństwa, ani czułe wspominanie matczynych pieszczot,
ani włażenie na drzewo genealogiczne, ani rozdrapywanie ran, ani wzdychanie do stra-
conego czasu.
Nie. To rozprawianie się ze sobą, prześladowaną przez tropy i strony lat najwcześniej-
szych. Rozprawianie się ze szkieletem, na którym rozpina się mój świat.
Nie. Ja go nie zmienię. Potrząsam jedynie jego rusztowaniem. Przypuszczam szturm na
topografię myślenia. Rozpycham pręty mojej klatki.
Nie. Ja się z niej nie wydostanę. Nikt nie wydostanie się z dzieciństwa44.

Dwa krańce wieków, dwie indywidualności twórcze, zaskakujące pokrewień-
stwo spostrzeżeń, które u Prusa kiełkują jeszcze nieśmiało: podróż Wokulskiego
we własną przeszłość, wywołana lekturą dziecięcej książki, jest powrotem do
klatki, z której nie może się wydobyć. Odradza się traumatyczny ból dzieciństwa
− nie ten społeczny, socjalny, rodzinny, związany z koleją losu czy goryczą prze-
mijania. Ból rozwarstwienia wewnętrznego, ból życia.

Przykład Prusa nie jest wyjątkiem na tej mapie pozytywistycznych rozrachun-
ków z „klatką” dzieciństwa, z dzieciństwem jako matrycą dorosłego życia, trwałą,
nieprzekraczalną siatką wzorów zachowań i postaw, które powiela całe ludzkie
życie. Sienkiewiczowski „bezdogmatowiec” notuje:

Kiedym był dzieckiem, bawiłem się w ten sposób, żem nakładał pieniądze jeden na
drugi, dopóki słupek pochylony własnym ciężarem nie upadł i nie zmienił się w bez-
ładną kupkę. Teraz robię to samo z myślami i zamiarami, także dopóty, dopóki nie
zwalą się chaotycznie. Stąd daleko łatwiej zdobyć mi się na czyn ujemny niż dodatni;
zniszczyć coś niż stworzyć. Zdaje mi się, że wielu ludzi inteligentnych choruje na tę
chorobę. Krytyka wszystkiego i samych siebie wyżarła w nas siły dodatnie; brak nam
podstaw, brak punktu wyjścia, brak wiary w życie45.

I jeszcze przykład z Sygietyńskiego:

[Załogowski] ulegał takiemu wrażeniu, jakiego doznaje dziecko na widok kalejdo-
skopu z różnobarwnych szkiełek, które układając się w tysięczne kombinacje drob-
nych płaszczyzn, bawią oko rozmaitością, podniecając chwilowo, ale nie zostawiają
śladów w duszy, ponieważ nie przedstawiają się jej pod konkretną formą postaci czy
obrazów46.

44 J. Kulmowa, Topografia myślenia, op. cit., czwarta strona okładki.
45 H. Sienkiewicz, Bez dogmatu, Warszawa 1985, s. 107; podkreślenie moje − GL.
46 A. Sygietyński, Wysadzony z siodła, Kraków 1955, s. 74.
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Pozostaje więc czysta struktura dziecięcych zachowań, matryca pozbawiona
treści głębszych, tak istotnych gdy podejmuje się próby nadania własnej egzys-
tencji jakiegoś sensu, poddania jej jakiejś myśli, idei porządkującej.

* * *

Jeśli pominąć tkwiące implicite w tekstach odniesienia baśniowe, które były
przedmiotem wcześniejszych dociekań, nigdy potem bohater literacki nie zagłę-
biał się w świat dziecięcych lektur z siłą równą Wokulskiemu. Być może, nigdy
potem nikt już w Polsce − mimo werbalnych deklaracji − nie wierzył w możli-
wość skutecznego wpływania na młodego człowieka poprzez kształtowanie sfery
jego własnych lektur. Potwierdzeniem tej hipotezy jest porównanie temperatury
dyskusji wokół spraw dziecka, szczególnie kierowanej do niego książki, w drugiej
połowie XIX wieku i w latach dalszych. Przypomnijmy: o książkach i czasopis-
mach dla młodego, wieku pisali najwięksi twórcy warszawskiego obozu „mło-
dych”: Prus, Sienkiewicz i Chmielowski traktowali swe głosy z całą powagą,
zdania formułowali ex cathedra, dając wyraz zarówno głębokiemu zaangażowaniu
w sprawy młodego pokolenia, jak i wiary w ozdrowieńczą moc lektury. Adolf
Dygasiński przygotował specjalną publikację, która ma charakter − jak to wówczas
określano − „katalogu rozumowanego”, czyli adnotowanej bibliografii, stanowią-
cej formę pomocy dla rodziców i guwernerów w prowadzeniu edukacji czytel-
niczej. Analogiczne wydawnictwo opracowano i ogłoszono drukiem z funduszy
Kasy im. Mianowskiego w roku 189547, pozycje wcześniejsze − autorstwa Jana
Karłowicza i Włodzimierza Nowickiego − ukazały się w latach odpowiednio 1881
i 1886. Recenzje książek dla dzieci i młodzieży przynosiły popularne periody-
ki, a także tytuły fachowe: „Rocznik Pedagogiczny”, „Przegląd Pedagogiczny”
i „Ateneum”. Zwyczaj recenzowania książek utrzymał się przez cały wiek XX,
choć miejscem publikacji były zwykle wyspecjalizowane tytuły, w pewnych
okresach również czasopisma kierowane do młodych odbiorców48.

Na przestrzeni XX wieku zanika, a przynajmniej marginalizuje się zaintereso-
wanie literaturą dziecięcą ze strony wybitnych umysłów epoki, w szczególności
pisarzy. Nie chodzi o tworzenie własnych książek, tego typu przedsięwzięcia
pisarskie są trwałym elementem narodowej kultury49. Książka dla dziecka prze-

47 Chodzi o cytowany już Katalog rozumowany książek dla dzieci i młodzieży wydany z zapomogi
Kasy Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowem imienia D-ra Józefa Mianowskiego.

48 Ten wywiedziony z XIX wieku zwyczaj recenzowania książek dla dzieci i młodzieży w perio-
dykach kierowanych do tejże grupy odbiorców zanikł w latach 90. XX wieku wraz z załamaniem się
rynku czasopism.

49 Kilka przykładów: w zakresie prozy − już u źródeł XX wieku Leśmian, Kasprowicz i Ostrow-
ska, następnie Dąbrowska, Konwicki, Krall, Nurowska, Kołakowski; w dziedzinie poezji − Tuwim,
Gałczyński, Grochowiak, Kamieńska, Przyboś, Kornhauser.
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staje jednak zajmować ważne miejsce w dyskusji nad kształtem literackiego
pejzażu, przestaje angażować − inaczej niż w Szwecji50, Niemczech51, Francji52

czy krajach anglosaskich53 − opinię publiczną, zatem również samych twórców
i wybitnych krytyków. Wypowiedzi Marii Dąbrowskiej o Zofii Żurakowskiej54,
lakoniczny artykuł Artura Sandauera o poezji dla dzieci55, studium Juliana Przybo-
sia o wierszach dziecięcych56, felieton Edwarda Balcerzana o 13 bajkach z króle-
stwa Lailonii dla dużych i małych Leszka Kołakowskiego57 czy esej Czesława
Miłosza o Pannie Nikt Tomka Tryzny58 wywołały pewien społeczny oddźwięk
i wpłynęły na krótkotrwały wzrost zainteresowania książką dla młodych odbior-
ców, wzbudzały polemikę prasową, ale miały charakter incydentalny. Podobnie
rzecz ma się z esejami Anny Kamieńskiej o cyklu Tove Jansson59 czy felietonami
Kazimierza Wyki ogłaszanymi na łamach „Odrodzenia”60.

Znaczenie tych wypowiedzi jest marginalne61 − wprawdzie społeczna i inte-
lektualna ranga ich autorów jest wysoka, ale są one rozproszone, w efekcie
trudno byłoby twierdzić, iż kształtowały społeczne postawy i oczekiwania wo-
bec książki dziecięcej, jak czyniło to pokolenie warszawskich pozytywistów62.

50 Por. I. Algulin, A History of Swedish Literature, Stockholm 1989.
51 Por. Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur, red. K. Doderer, Frankfurt 1975.
52 Por. M. Soriano, Guide de littérature pour la jeunesse, Paris 1975.
53 Por. N. Tucker, The Child and the Book, Cambridge 1990; Something about Facts and Pictures

about Authors and Illustrators of Books for Young People, editor Diane Telgen, Detroit, Washington,
London 1993.

54 M. Dąbrowska, Zofia Żurakowska [w:] tejże, Pisma rozproszone, t. II, Kraków 1964.
55 A. Sandauer, Nowoczesna poezja dla dzieci. „Tydzień” 1947 z dn. 4 V.
56 J. Przyboś, Poezja dla dzieci. „Kultura” 1964, nr 10.
57 E. Balcerzan, Kto się boi czarnego luda. „Nurt” 1966, nr 6.
58 Cz. Miłosz, O Marysi, co straciła siebie. „Gazeta Wyborcza” 1994 z dn. 7 IX. „Gazeta

o Książkach”, nr 9 (29).
59 A. Kamieńska, Między tradycją a nowatorstwem. „Nurt” 1973, nr 5; tejże, Traktat o historii

Muminków. „Twórczość” 1971, nr 3.
60 Wyka w ramach cyklu Szkoła krytyków ogłosił trzy felietony poświęcone literaturze dziecię-

cej; ukazały się one na łamach „Odrodzenia” w 1948 r. (nr 1, 2, 3); podpisał je inicjałami kjw, nosiły
one tytuły: Dzieckiem być warto; Kiepurka; Pan Pickwick na łyżwach.

61 Z oczywistych względów pomijam te prace poświęcone literaturze dla dzieci i młodzieży,
które wyszły spod pióra wybitnych przedstawicieli literatury, krytyki i nauki, ale były ogłoszone
w formie rozpraw o charakterze badawczym (por. m.in. E. Balcerzan, Kręgi wtajemniczenia, op. cit.;
Poezja dla dzieci − mity i wartości, red. B. Żurakowski, Warszawa 1985).

62 Można raczej mówić o kształtowaniu profilu ideologicznego przez krytykę literacką (np.G.Lasota,
O sytuacji w literaturze dla młodzieży. „Twórczość” 1951, nr 8; W. Krzemińska, Idee i bohaterowie.
Lektury młodego czytelnika, Wrocław 1969; A. Kruszewska-Kudelska, Polskie powieści dla dziew-
cząt po roku 1945, Wrocław 1972; trwałości tej ideologizującej perspektywy krytycznej dowodzi
ogłoszona już po 1989 r. praca L. Żulińskiego, Krytyk w składzie z porcelaną, Warszawa 1990,
zob. m.in. s. 24, 27, gdzie autor ocenia książki dla dzieci z perspektywy relacji między prezento-
wanymi w nich wartościami a pedagogiką socjalistyczną). Trzeba jednak zauważyć, że tego typu
wypowiedzi były formułowane przez krytyków minorum gentium.
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Mimo wszelkich tych przemilczeń, mimo powściągliwości krytycznej kolejnym
pokoleniom towarzyszy biblioteka pełna lektur dzieciństwa, książek czule wspo-
minanych; wielu twórców mogłoby za Baudelairem powtórzyć:

Kolebka moja stała gdzieś u drzwi biblioteki:
Babelu, gdzie baśń, romans − śród mądrych ksiąg ogromu
Mieszały się, a z nimi w pyle Rzymiany, Greki.

Ch. Baudelaire, Głos63

W wierszu Baudelaire’a mieszają się różne lektury: obok baśni, przynależnych
bezpośrednio do sfery dziecięcego pokoju, pojawiają się romanse oraz „mądrych
ksiąg ogrom” odnoszący się do tradycji kultury śródziemnomorskiej. Zapewne
taki mieszany ciąg lektur był charakterystyczny dla biblioteki wielu pokoleń
małych czytelników tak XIX, jak i XX wieku. W naturalny sposób łączyły się tu
rzeczy specjalnie dla dzieci pisane i wydawane, jak i książki przejęte z bibliotek
dorosłych, niekiedy przypadkowo, innym razem za sprawą kogoś z pośredników,
kiedy indziej znów z racji zmieniających się mód i snobizmów.

Ta świadomość, że wśród lektur młodego wieku powinny znaleźć się nie tylko
dzieła i dziełka pisane ad usum Delphini, towarzyszyła refleksji krytycznej
zarówno XIX, jak i XX wieku. Już Jakub Grimm dowodził, że nie ma potrzeby
tworzenia specjalnej gałęzi piśmiennictwa dla dzieci i młodzieży:

Czy w ogóle należy tworzyć specjalnie dla dzieci? To, co posiadamy w zakresie ogól-
nych, tradycyjnych nauk i wzorów, dotyczy równie dobrze i starych, i młodych, a czego
nie zdołają na razie pojąć, od tego ich umysł się odwróci, by dopiero kiedyś zrozumieć64.

Podobne stanowisko formułował na początku XX w. Stanisław Karpowicz:

Ani fabrykować odrębnego działu książek dla młodzieży nie trzeba, ani też unikać
w jej lekturze dzieł dla ogółu przeznaczonych, skoro tylko względy pedagogiczne na
to pozwolą [...] Literatura dla młodzieży powinna być jeno skróconą, streszczoną
i udostępnioną, stosownie do wieku, literaturą ogólną, powinna posiadać wszystkie
zasadnicze cechy ostatniej65.

Edward Balcerzan dowodzi, że granica adresu czytelniczego jest wyrazista
jedynie w przypadku tekstów kierowanych do najmłodszych odbiorców: „Im bar-
dziej oddalamy się od bieguna dziecko, tym mniej pożytku daje manipulowa-
nie kategorią adresata. W strukturze tekstów literackich dorosłych rola wieku

63 Ch. Baudelaire, Kwiaty zła, wstęp M. Jastrun, Warszawa 1958, s. 134; tłum. Adam M-ski.
64 Cyt. za: H. Kapełuś [posłowie do:] Baśnie braci Grimm, Warszawa 1987, t. II, s. 392.
65 S. Karpowicz, A. Szycówna, Nasza literatura dla młodzieży, op. cit., s. 11.
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odbiorcy maleje. Od miejsca w czasie staje się tutaj ważniejsze miejsce w kulturze
literackiej epoki. Od determinant biologicznych − uwarunkowania kulturowe”66.
Ryszard Waksmund, autor kontrowersyjnej tezy o „patologicznym charakterze”
literatury młodzieżowej67, dowodzi, że „nie zamysł intencjonalny czy walory dy-
daktyczne określają naturę poezji uważaną przez dzieci za własną, oswojoną,
lecz przede wszystkim typ kreacji uwarunkowany strukturą psyche dziecięcej.
W tym rozumieniu Gałczyński staje się prawdziwym poetą dziecięcym nie
dzięki czytankowym utworom pisanym na zamówienie społeczne, lecz grotesko-
wej liryce, zbudowanej na wartościach uniwersalnej kultury śmiechu”68.

Być może, przywołane wyżej koncepcje nie są wcale odosobnione, generalnie
rzecz ujmując cały wiek XX utrzymał te tendencje do łączenia w lekturach mło-
dego pokolenia utworów przeznaczonych początkowo dla różnych publiczności
literackich. Lista tytułów przywoływanych czy explicite, w bezpośrednich wy-
powiedziach pisarzy, czy pośrednio w utworach literackich (jako lektura boha-
terów), jest jednak zaskakująca. Z kilkudziesięciu przeanalizowanych tekstów
(wywiadów, wspomnień, pamiętników) wyłania się bardzo charakterystyczny
obraz: wśród lektur dzieciństwa zdecydowanie przeważają rzeczy dla dorosłych.
Wiele spośród nich to książki żywo obecne w świadomości społecznej, wysoko
notowane, wręcz snobistyczne. Powstaje więc pytanie, czy ich obecność była
rzeczywista, czy też pojawia się wtórnie, jako efekt autokreacji pisarskiej.

Przejdźmy do konkretów. Wśród „dorosłych” książek czytanych w dzieciń-
stwie lub wczesnej młodości69 najczęściej wymienia się Trylogię Sienkiewicza
(m.in. wspominają ją jako lekturę wczesnej młodości córka Benedykta Hertza,
Ignacy Matuszewski, Maria Dąbrowska, Marta Tomaszewska, Jerzy Zawieyski,
Adam Zagajewski); co znamienne, zaledwie incydentalnie wymienia się W pus-
tyni i w puszczy (ks. Jan Sochoń), które przecież z dziecięcą biblioteką kojarzy
się w sposób nie wywołujący dyskusji. Dzieci czytały Żeromskiego − córka
Benedykta Hertza wspomina o Syzyfowych pracach jako lekturze „nielegalnej”,
nieoficjalnie zakazanej przez szkołę; incydentalnie pojawiają się w rękach nasto-
latek Dzieje grzechu.

66 E. Balcerzan, Odbiorca w poezji dla dzieci [w:] Poezja i dziecko. Materiały z sesji literacko-
-naukowej, op. cit., s. 12.

67 R. Waksmund, Literatura dla młodzieży jako zjawisko patologiczne, „Nowe Książki” 1984,
nr 10.

68 R. Waksmund, Wstęp [do:] Poezja dla dzieci. Antologia form i tematów. Oprac. ..., Wrocław
1987, s. 17.

69 Precyzyjne ustalenie wieku, w którym wypowiadający się czytali poszczególne utwory, nie
jest możliwe, sami bowiem autorzy używają wymiennie pojęć „wiek dziecięcy”, „wiek wczesno-
szkolny”, „wczesna młodość...” itd. W prowadzonych analizach przyjęto następujące rozwiązanie:
jeśli wiek czytelniczy nie został wprost określony, odtwarza się go na podstawie kontekstu.
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Wymienione przykładowo tytuły, które można by uzupełnić o szereg dalszych
pozycji (jak Krzyżacy i Quo vadis Sienkiewicza, przywołani przez Przybyszew-
skiego Nędznicy Hugo), mają w sobie pewien walor atrakcyjności dla młodego
umysłu. Powieści Sienkiewicza − umieszczane zresztą obok Maya70, Dumasa71,
Verne’a, Swifta72, Umińskiego, Molnàra73, Defoe74, Scotta, Curwooda czy Mayne’a
Reida75, a także zadziwiająco rzadko wymienianego Twaina76 − charakteryzuje
rozbudowanie układu fabularnego, uproszczona kreacja postaci i sensacyjność,
co w oczywisty sposób sprzyja zainteresowaniu ze strony niedorosłych czytelni-
ków77. Temu zainteresowaniu sprzyja również wprowadzenie młodego, nastolet-
niego bohatera78, z którym odbiorca może się identyfikować, co wyzwala silne
emocje czytelnicze79, a także podejmowanie tematyki ważnej dla wieku dorasta-
nia (z tego względu nie dziwi obecność Dziejów grzechu).

Szczególnie charakterystyczne jest zjawisko polegające na wprowadzaniu do
lektur dzieciństwa takich pozycji, co do których rzeczywistej obecności można
sformułować uzasadnione zastrzeżenia, poddać ją w wątpliwość. I tak na przy-
kład Kazimiera Iłłakowiczówna w Niewczesnych wynurzeniach80 wymienia serię
autorów książek, do których się „przedwcześnie i zuchwale dorwała”, książek
czytanych w bardzo młodym wieku, przed ukończeniem trzynastego roku życia;
są to mianowicie dzieła Zoli, Dostojewskiego, Tołstoja, Flauberta, D’Annunzia.
Na początku wieku były to lektury modne; z wypowiedzi można domniemywać,
że musiała je znać pisarka już przed 1905 r. Znamienne, że spośród tekstów
ideowo i mentalnie bliższych młodemu wiekowi, a przynajmniej możliwych do
zrozumienia choćby na poziomie treściowo-fabularnym, pojawia się wyłącznie
Sienkiewiczowska Trylogia; żadnej książki dla dzieci, żadnej baśni czy powieści

70 M.in. K. Karasek, Umrzeć musi, co ma żyć w pieśni, op. cit., s. 36; powieści Maya jako
ulubioną lekturę dzieciństwa wymienia również Stanisław Lem („Guliwer” 1996, nr 5).

71 M.in. K. Brandys, Mała księga, op. cit., s. 10, 45, 123, 127.
72 M.in. do tej lektury odwołuje się Miłosz w wierszu Do Jonathana Swifta.
73 M.in. W. Myśliwski, Widnokrąg, op. cit., s. 144, 245.
74 Pozycja wielekroć przywoływana, m.in. przez Kadena-Bandrowskiego w Mieście mojej matki.
75 M.in. W.J. Grabski, Blizny dzieciństwa, op. cit., s. 163; ten zestaw lektur przewija się w wielu

wspomnieniach.
76 A. Słonimski, Wspomnienia [w:] Podróż w dalekie lata. Antologia, wybór H. Lebecka, War-

szawa 1976.
77 Por. K. Kuliczkowska, Wokół „przygody” [w:] tejże, Dawne i współczesne problemy prozy dla

dzieci, op. cit.
78 Por. K. Kuliczkowska, Model bohatera a konwencje gatunkowe i narracyjne [w:] tejże,

W świecie prozy dla dzieci, op. cit.
79 Por. J. Held, L’enfant, le livre et l’ecrivain, op. cit.; Dziecko jako odbiorca literatury,

red. M. Kielar-Turska, M. Przetacznik, Warszawa-Poznań 1992; J. Papuzińska, Drukowaną ścieżką,
op. cit.

80 K. Iłłakowiczówna, Niewczesne wynurzenia, Warszawa 1958.
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w stylu bardzo naówczas popularnej Zofii Urbanowskiej81. To pominięcie Iłła-
kowiczówny nie jest dziełem przypadku czy ułomności pamięci − pisarka wska-
zuje w swoim tekście na „oszołomienie” lekturą, na jej znaczenie dla rozwoju
wewnętrznego, wreszcie na przygodę intelektualną, jaką był kontakt z książką.
Temu celowi służy dobór tytułów. Innymi słowy: wśród rzeczy wielkich kształ-
tujących wielki umysł wielkiego pisarza nie mogły znaleźć się książki małe,
przeznaczone dla małych czytelników.

Ważne miejsce we wspomnieniach zajmuje klasyka nie tylko światowa, także
narodowa − z Mickiewiczem jako autorem bajek i ballad, ale również... Dziadów:
wymienia je jako lekturę dziecięcą, obok fragmentów Pana Tadeusza, Maciej
Cisło82. Cisło wskazuje jeszcze na baśnie braci Grimm − jest to jedyna wymie-
niona przez niego typowo dziecięca książka. Z kolei Jerzy Zawieyski we wspo-
mnieniach eliminuje wszelkie lektury charakterystyczne dla młodego wieku;
wspomina sceptycyzm, z jakim bibliotekarka podeszła do prośby dwunastolatka
o wypożyczenie Dziadów:

− Co ci dać, chłopcze? − posłyszałem w ścisku dzieci głos bibliotekarki.
− Proszę o Dziady − wyszeptałem z lękiem.
− Dziady?... A czytałeś bajki Jachowicza? Konopnicką?
− Czytałem.
− Czego mu się to zachciewa? − gniewała się młoda bibliotekarka. − Masz tu Przygody
chłopca w kraju Murzynów83. Na Dziady jeszcze czas.
Poczerwieniałem ze wstydu, tym bardziej że sam tytuł Dziady wzbudzał kpiny i żarty
u dzieci, które cisnęły się do bariery po różne bajki lub przygody. [...] Dziady zadały mi
ból swoją pięknością, toteż położyłem się do łóżka, opłakałem całą rozkosz i zachwyt.
Książkę miałem pod poduszką. Dotykałem jej palcami jak drogocennej rzeczy, która
zawiera coś, czego nie mogę zrozumieć, ale czego bym nie oddał za żadne skarby. [...]
− Prawda, że to piękne? Podobało ci się? − zapytała z uśmiechem [bibliotekarka].
− O, tak! − odpowiedziałem żarliwie.
− Więc dam ci inną książkę. Też wierszem. Na pewno będzie ci się podobać.
I dała mi Grażynę w jednym tomie z Konradem Wallenrodem. Później [...] dostałem
Wesele, Nieboską komedię i dużo dramatów Słowackiego. Naturalnie największą moją
miłość wzbudził właśnie Słowacki84.

81 O popularności powieści Zofii Urbanowskiej w tym okresie por. B. Kosmowska, Pomiędzy
dzieciństwem a dorosłością. O powieściopisarstwie Zofii Urbanowskiej, Słupsk 2003.

82 M. Cisło, Pierwsze książki i gazety. „Guliwer” 2000, nr 3.
83 Autor przywołał tytuł z pamięci; być może chodzi o Przygody chłopców w Afryce Alfonsa

Stasny’ego, wydane w Polsce w tłumaczeniu Antoszka [pseudonim] w wydawnictwie Michała Arcta
w r. 1931. Nie byłaby to jednak pozycja z dzieciństwa − Zawieyski urodził się w r. 1902. Może więc
tytuł jest zbudowany humorystycznie, na zasadzie sygnału zinfantylizowanej i zbanalizowanej kon-
wencji literackiej?

84 J. Zawieyski, Iskry młodzieńcze, op. cit., s. 200-201.
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Znamienne, nieledwie groteskowe jest to przeciwstawienie: z jednej strony
Mickiewicz, Słowacki i Krasiński z potężnymi dziełami, których zrozumienie
wymaga doświadczeń czytelniczych i pewnej życiowej dojrzałości, z drugiej
− Jachowicz i Konopnicka. W tym samym tekście przywołał Zawieyski jeszcze
jeden dziecięcy tekst: słynny w XIX wieku „wiersz o biciu dzieci, powołujący się
na to, że i Duch Święty różdżką dziateczki bić radzi”85. Najwyraźniej budząca się
w przyszłym pisarzu artystyczna, wrażliwa dusza wzrastać musiała na wielkich
podnietach intelektualnych i emocjonalnych, a takich mogła dostarczyć lektura
wieszczów. A więc − jednak autokreacja! Autokreacja na wyobcowanego pisa-
rza, który − w przeciwieństwie do dziecięcego plebsu − nie garnie się „po różne
bajki i przygody”.

Przybyszewski w Moich współczesnych wymienia jako lekturę lat dziecięcych
dwie pozycje: Żywoty świętych86 oraz wydanych w formie zeszytowej Nędzników
Hugo, „epopeję bólu i nędzy”:

Nie wiem, a raczej dokładnie zdaję sobie sprawę, że żaden utwór literacki ani w przy-
bliżeniu nie zrobił tak wyłomowego, wstrząsającego wrażenia w całym moim życiu,
jak ten arcyutwór Hugo. Oczywiście nie jestem w stanie dać choćby najmniejszego
pojęcia o tym kataklizmie, który mą duszę poonczas nawiedził. Zapewne nie rozu-
miałem dużej części tego, co czytałem, ale właśnie na tych, dla mnie z natury rzeczy
niezrozumiałych ustępach święciła wyobraźnia dziecka najdziksze orgie87.

Być może, należałoby przyznać rację Stanisławowi Karpowiczowi twier-
dzącemu, że nie ma uzasadnienia dla pisania rzeczy specjalnych dla młodzieży
− dowodem na to liczne zapewnienia pisarzy o roli, jaką w ich życiu odegrały
jednak dorosłe, nie dziecięce teksty. Jan Sochoń wspomina:

Czytałem − nie zawsze wszystko rozumiejąc − Wyznania Św. Augustyna, wiersze Leś-
miana i Boską komedię Dantego. Pamiętam wrażenie, jakie wywarły na mnie Podróże
Guliwera Swifta, W pustyni i w puszczy Sienkiewicza, Chłopcy z Placu Broni Molnara,
Alicja w Krainie Czarów Carrolla. Gdy brakowało dnia, czytałem nocą, ukrywając
w ten sposób przed rodzicami świtające powoli twórcze marzenia88.

W przeciwieństwie do Zawieyskiego i Przybyszewskiego, Jan Sochoń nie
wspomina o przeżyciach związanych z lekturą Augustyna, Dantego i Leśmiana,
tylko „wrażeniu” z lektur książek dziecięcych. Ale jaką lekturę mógł mieć
w rękach przyszły ksiądz? No przecież nie Dzieje grzechu!

85 Ibidem, s. 193.
86 S. Przybyszewski, Moi współcześni, op. cit., s. 41.
87 Ibidem, s. 51-52.
88 Ks. J. Sochoń, Bajki mojej Franciszki. „Guliwer” 2000, nr 3, s. 78.
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Częstość wyznań dotyczących „dorosłych” książek czytanych w dzieciństwie
można interpretować dwojako. Z jednej strony, jako dokument świadczący o po-
wszechnej obecności tego zjawiska. Zastanawia jednak, do jakiego stopnia pisa-
rze wstydliwie pomijają rzeczy typowo dziecięce czy młodzieńcze, eksponują
zaś obecność lektur dorosłych. Tak jest też u Ludmiły Marjańskiej, która wśród
lektur dzieciństwa wymienia jednym tchem: „Dary wiatru północnego Siero-
szewskiego, Kazię Dużą i Fifinkę Buyno-Arctowej, Małego lorda i Małą księż-
niczkę Burnett, Małe kobietki Alcott, zapomniane dziś książki Stefanii Szuchowej
(Gospodarstwo Madzi i Jacka i Tajemnice motyli), niezapomnianego Kornela
Makuszyńskiego (od Koziołka-Matołka i śmiesznej Małpki Fiki-Miki poczynając
po Awanturę o Basię i O dwóch takich, co ukradli księżyc)” − a obok tej dziecięcej
lekturowej feerii... Głód Hamsuna!!!89 Być może, długi szereg klasycznych książek
dla młodego wieku wynikał z faktu, że wywiad był przeprowadzony na zlece-
nie dwumiesięcznika poświęconego książce dla dziecka. Wszakże Głód obok
Matołka i Fiki-Miki − to zestawienie osobliwe, podobnie jak Dziady w ręku ma-
łego Zawieyskiego czy Żywoty świętych w rękach Sochonia-dziecka, nieświado-
mego swych przyszłych losów i krystalizującego się z wiekiem powołania.

Dochodzimy tu do drugiej strony zagadnienia: do stylizowania własnej bio-
grafii wedle współczesnej wiedzy o niej. Jest rzeczą oczywistą, że w dziecięcych
rękach przyszłego księdza powinna zagościć mądra i dojrzała książka religijna,
będąca punktem odniesienia licznych koncepcji teologicznych i filozoficznych
(Wyznania św. Augustyna), w rękach dramatopisarza − największe polskie dramaty
narodowe (Dziady Mickiewicza), w rękach tłumacza − wstrząsające arcydzieło
literatury światowej (Głód Hamsuna). Dla przyszłego księdza stosowną dziecięcą
lekturą są rozprawy Ojców Kościoła, tak jak dla przyszłego pisarza − narodowa
i światowa klasyka. Jest to znakomita egzemplifikacja przywołanych we wstępie
koncepcji Daniela Schactera: „To, jacy byliśmy, zależy od tego, jacy jesteśmy”90.

Dziecięce lektury przyszłych pisarzy mają w tej perspektywie sens legendo-
twórczy. Wedle tej samej zasady przedstawiane jest dzieciństwo świętych w słyn-
nej Złotej legendzie Jakuba de Voragine. Przyszły święty w najmłodszych latach
przejawia skłonność do postu, modlitwy i życia ascetycznego, skupionego na
głębokich wartościach reprezentowanych przez dojrzałego chrześcijanina. Zanim
przejdziemy do lektur, przyjrzyjmy się pierwszym latom życia przyszłych
świętych. I tak Mikołaj „...we środy i w piątki raz tylko dziennie ssał pierś”91;
Dominik „był jeszcze dzieckiem i znajdował się pod opieką nianiek, często

89 Wiersze dla dzieci − czy dla dorosłych? Rozmowa z Ludmiłą Marjańską, prezesem Stowarzy-
szenia Pisarzy Polskich. „Guliwer” 1993, nr 5, s. 19-20.

90 D.L. Schacter, Siedem grzechów pamięci, op. cit., s. 214.
91 J. de Voragine, Złota legenda, tłum. J. Pleziowa, wstęp M. Plezia, Warszawa 1983, s. 64.
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chwytano go na tym, jak opuszczał swoje łóżko i kładł się na gołej ziemi”92.
Trzyletnia Maryja „postawiona na najniższym stopniu [świątyni Pańskiej] bez
żadnej pomocy weszła na wszystkie, całkiem jakby już była dorosła”93. Malutki
Bernard, po śmierci wyniesiony na ołtarze, oddala od siebie znachorkę, która
przybyła nieść ulgę w chorobie:

Kiedy Bernard był jeszcze małym dzieckiem, cierpiał na wielkie bóle głowy; mimo to
jednak kobietę, która przyszła z zaklęciami złagodzić jego cierpienia, z wielkim oburze-
niem i krzykiem wypędził. A Bóg nie odmówił swego miłosierdzia pełnemu gorliwości
chłopięciu, bo od razu w tej chwili wstał i poczuł, że ból mu ustąpił94.

Oczywiście, późniejsi święci musieli jako dzieci czytać święte księgi. Jeden
tylko Benedykt „w bardzo młodym wieku porzucił książki i udał się na odlu-
dzie”95, pozostali młodziankowie szybko posiadłszy sztukę czytania oddawali się
stosownej lekturze, to samo zresztą dotyczy świętych dziewic. Cecylia „od kolebki
[...] nosiła zawsze na piersi księgę Ewangelii”96. Autor Złotej legendy nie wspo-
mina, co z lektury Cecylia rozumiała, podaje do wiadomości jedynie, że była to
inspiracja dziecięcej modlitwy. Mikołaj nie dorastał do pełnego rozumienia Biblii:
„unikał swawoli swoich rówieśników, uczęszczając raczej gorliwie do kościo-
łów, a tam, co tylko mógł zrozumieć z Pisma Świętego, zachowywał starannie
w pamięci”97. Niewiele dostępne było zrozumieniu Wojciecha: „Już w dziecin-
nych latach w domu rodzicielskim św. Wojciech nauczył się czytać, ale widząc
ze wstydem, że czyta, a nic nie rozumie, nie chciał pozostawać tak jak inni
w ciemnościach niewiedzy”98.

Wedle tego schematu charakteryzowani są również średniowieczni władcy99.
W Kronice polskiej Galla Anonima młodziutki Mieszko „przewyższał wszyst-
kich zarówno Węgrów, jak i Polaków szlachetnymi obyczajami i pięknością
i zwracał na siebie uwagę wszystkich jawnymi dowodami, pozwalającymi
wróżyć mu przyszłe panowanie”100. Bolesław w chłopięcym wieku zadziwiał
wielką siłę i męstwem, zasługując na miano „Marsowego dziecięcia”:

92 Ibidem, s. 323.
93 Ibidem, s. 388.
94 Ibidem, s. 352.
95 Ibidem, s. 175.
96 Ibidem, s. 502.
97 Ibidem, s. 64.
98 Ibidem, s. 535.
99 Por. na ten temat E. Kauer-Bugajna, Świętość dzieciństwa jako źródło autorytetu władcy

średniowiecznego [w:] Dzieciństwo i sacrum, op. cit., t. I, Warszawa 1998; J. Hošna, Kniže Vaclav
v obrazu legend, Praha 1986.

100 Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przeł. R. Grodecki, wstęp M. Plezia, BN I 59, Wrocław
1982, s. 53; podkreślenie moje − GL.
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Wiele mógłbym pisać o odwadze tego chłopca, gdyby nie to, że już czas nagli, by dążyć
do głównego tematu dzieła. Jednemu wszakże faktowi nie pozwolę pozostać w ukry-
ciu, skoro godny jest błyszczeć jako wzór dzielności. Pewnego razu Marsowe dziecię,
siedząc przy śniadaniu, ujrzało ogromnego dzika [...], natychmiast zerwał się od stołu,
pochwycił oszczep i popędził za nim, atakując go zuchwale, nawet bez psa. [...] Tenże
chłopiec [...] zobaczył, jak olbrzymi niedźwiedź zabawiał się z niedźwiedzicą. Ujrzaw-
szy to, natychmiast kazał się innym zatrzymać, a sam zjechał na równinę i bez trwogi
zbliżył się na koniu do krwiożerczych bestyj101.

„Marsowe dziecię” w istocie nie jest dziecięciem, lecz doświadczonym ryce-
rzem. Nie mieszczą się w takim portrecie dziecięce zabawy, toteż przyszły władca
gardzi nimi:

Marsowe chłopię wzrastał w siły i lata i nie oddawał się próżnemu zbytkowi, jak to
zwykli czynić chłopcy w jego wieku. [...] Już bowiem wiekiem chłopię, lecz zacnością
starzec, dzierżył księstwo wrocławskie, a jeszcze przecież nie uzyskał godności ryce-
rza102.

Ten sam typ stylizacji występuje w wielu wypowiedziach pisarskich dotyczą-
cych relacji z lektur dzieciństwa. Infantylizm Małpki Fiki-Miki przezwycięża
Marjańska wstrząsającym dramatyzmem Głodu Hamsuna. O ile jednak wyznanie
Marjańskiej czy Zawieyskiego można uznać za noszące znamiona prawdopodo-
bieństwa, o tyle wspomnienia Jadwigi Żylińskiej są przykładem czystej intencji
mito- czy legendotwórczej. Stosowany przez Żylińską zabieg jest analogiczny do
tego, jaki wprowadzali Jakub de Voragine i Gall Anonim charakteryzując swoich
bohaterów: dzieciństwo mianowicie antycypuje najważniejsze właściwości wieku
dojrzałego.

Najpierwszą książką w moim życiu nie był elementarz ani katechizm, ani żadne
bajki, tylko trzy tomy dramatów Szekspira [...]. Dramaty te były bowiem ilustro-
wane, w tłumaczeniu Koźmiana, Ulricha i Paszkowskiego, otrzymane w spadku po wuju
matki [...]. Do ulubionych książek należały: Makbet, Romeo i Julia, Sen nocy letniej
i Hamlet103.

Kreacja Żylińskiej idzie znacznie dalej niż Jakuba de Voragine, bo autor Złotej
legendy dobitnie zaznacza, że święte dzieci nie wszystko rozumiały z czytanych
dzieł − Mikołaj zapamiętuje tylko to, co rozumie, Wojciech wyrusza do szkół,
by oświetlić i zgłębić nierozpoznany sens Biblii. Marjańska wspomina o wrażeniu,
jakie wywarła lektura Głodu, a nie o jej zrozumieniu; Zawieyski o zauroczeniu

101 Ibidem, s. 72-73.
102 Ibidem, s. 73.
103 J. Żylińska, Dom, którego nie ma, Warszawa 1970, s. 23-24; podkreślenie moje − GL.
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romantykami; inaczej Żylińska: „Dzięki Szekspirowi zaznajomiłam się w dzie-
ciństwie z różnymi odmianami kondycji ludzkiej”104. Podobne znaczenie ma
dla Żylińskiej dziecięca lektura Schillera i „słyszana” powieść Hugo:

W tym samym mniej więcej czasie, kiedy zaczęłam sylabizować dramaty Szekspira,
usłyszałam wieczorem w łóżku fragment Nędzników czytany na głos przez Mamę w są-
siednim pokoju. Przeżyłam wówczas śmiertelną trwogę samotnego człowieka, ucieka-
jącego przed pościgiem, nocą, ulicami wielkiego miasta105.

A więc − pełna stylizacja na „małego pisarczyka”!106 Jak przyszły święty jest
niemowlakiem-ascetą poszczącym w środy i piątki, a przyszły władca nie znają-
cym lęku rycerzem, tak przyszły pisarz jest małym czytelnikiem wielkich dzieł,
które − jak Mickiewiczowskie Dziady czy Phädra i Iphigenie in Aulis Schillera107

− są perłami polskiej i światowej kultury. Zrozumieć Szekspira na poziomie
przedelementarzowego „sylabizowania”, na poziomie nauki rozróżniania liter −
to dzieło równe samotnemu powaleniu dzika i niedźwiedzia przez nieustraszone
chłopię. „Marsowe dziecię” Galla staje się „książkowym dziecięciem” Żyliń-
skiej. „Wiekiem chłopię, lecz zacnością starzec” − opinię autora Kroniki polskiej
o Bolesławie można sparafrazować następująco: „Wiekiem dziecko, lecz w lektu-
rach starzec”.

Nie prawdziwość więc wypowiedzi jest znacząca, bo zapewne zawsze dzieci
sięgały do lektur wyjętych z „dorosłej” biblioteki, lecz kulturowy model dziecka-
-pisarza, przedwcześnie dojrzałego, świadomego − niczym średniowieczny święty
czy władca − swej przyszłej życiowej roli i wagi powołania. Wybitny talent
„pomazańca” ujawnia się bardzo wcześnie. Opowieść o lekturach własnego dzie-
ciństwa nie pełni w tym wypadku funkcji exemplum, nie ma stanowić podpo-
wiedzi w kwestii doboru lektur np. dla młodego pokolenia, przeciwnie, podkreśla
się tu niezwykłość, wydobywa to, co o niej świadczy.

Z tej pisarskiej pozy drwił Julian Tuwim, gdy opisywał w „Wiadomościach
Literackich” swoje dziecięce lektury:

Czytałem „zapojem” (zapojenie? na zapój? zachłystnie? zachłystem?). W związku
z chemią − podręczniki chemii, z których jednak przy swoich eksperymentach mało
korzystałem; w czasie hodowli bazyliszków − zoologiczne; gdy byłem zielarzem −

104 Ibidem, s. 25; podkreślenie moje − GL.
105 Ibidem, s. 29-30; podkreślenie moje − GL.
106 Podobną funkcję pełni zestaw dziecięcych czy młodzieńczych lektur bohaterów literackich

− np. w Syzyfowych pracach Żeromskiego lektury filozoficzne, zwłaszcza Buckle’a, uznane za „księgę
zbójecką”; Andrzej Radek czyta Szekspira, Mickiewicza, Sue, Dantego.

107 Tytuły dramatów Schillera podaję w tej wersji, którą przywołuje Żylińska; obcojęzyczność
tytułu dodatkowo wzmacnia efekt autokreacji (J. Żylińska, Dom, którego nie ma, op. cit., s. 28).
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botaniczne; przy magii − Bosco czarnoksiężnika, Tajemnice czarnej magii i aflikcji,
jakieś spirytystyczne i mediumiczne, mistyczne broszurki. [...] Przechodziłem odrę
detektywistyczną: Sherlock Holmes, Nick Carter, Nat Pinkerton. Oczywiście Grimm,
Andersen i długi szereg tzw. „książek dla młodzieży”. Amicis, Swift, Cervantes, Twain,
Verne, Dickens, nie mówiąc o takich szlagierach jak Walek z lasu, Szerszeniowie,
Bracia, Człowiek leśny, Władzio nad morzem [...] Młody wygnaniec, Ryszard Lwie
Serce i klasyczne Wspomnienia niebieskiego mundurka108.

Wymienia Tuwim szereg klasycznych pozycji czytanych w młodzieńczym już
wieku, pisze o swoim „kompleksie mickiewiczowskim”, o Sienkiewiczu, Gogolu,
Prusie, Orzeszkowej, Turgieniewie, Hugo. Daleko jednak tym wyznaniom do
legendotwórczego tonu Żylińskiej − chyba że można sformułować przy ich okazji
tezę o autokreacji pisarskiej na kpiarza, obrazoburcę, w jakimś sensie nawet...
skandalistę:

Unikałem w ogóle czytania utworów wierszowanych, gardziłem właściwie liryką,
a nawet całą poezją, czasem tylko zaglądałem do znajdującej się w domu antologii
Kobieta w poezji polskiej i z satysfakcją odczytywałem po raz nie wiem który... Pannę
Guzdralską Niemcewicza. Bo śmieszne109.

Wyznanie poety o dziecięcej niechęci do wszystkiego, co poetyckie − to
w istocie prowokacja, szczególnie jeśli zwrócić uwagę, że w rodzinnym domu
matka czytywała Tuwimowi zapisywane jeszcze w panieńskich czasach w sta-
rym kajecie ukochane swe wiersze, „nie te modne, głupawe wierszyki o kula-
wym kotku lub o tym, co był chory i leżał w łóżeczku, lecz prawdziwe, dorosłe
wiersze”110.

W cytowanym eseju z „Wiadomości Literackich” pominął Tuwim pewną „głupa-
wą” lekturę swego dzieciństwa, którą w innym miejscu wspominał jako wstrzą-
sającą książkę czytaną w najmłodszych latach111, mianowicie słynne w całej
Europie dziełko Heinricha Hoffmanna noszące polski tytuł Złota rószczka (tytuły
wariantowe: Rozczochraniec, Staś Straszydło)112. Tuwim mógł znać Złotą rószczkę
w tłumaczeniu polskim, jak i w którejś z przeróbek i adaptacji, swego czasu bardzo

108 J. Tuwim, Szkoło, szkoło, gdy cię wspominam... „Wiadomości Literackie”, nr 36. Cyt. za:
Kredą na tablicy, op. cit., s. 178.

109 Ibidem, s. 178; podkreślenie moje − GL.
110 Ibidem, s. 179.
111 J. Dunin, Struwwelpeter, Stepka-Rastrepka czyli Złota Różdżka. Z dziejów kariery jednej

książki [w:] H. Hoffmann, Złota rószczka. Reedycja petersburskiego wydania z roku 1833, Łódź
2003 [właśc. 2004], s. 22.

112 O słynnej książce Hoffmanna zob.: K. Doderer, Klassiche Kinder- und Jugendbücher, Berlin
1969; o wersjach polskich: J. Dunin, Książki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. Z dziejów pol-
skich publikacji dla najmłodszych, Wrocław 1991.
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popularnych113. W tej wypowiedzi, gdzie kolejnymi tytułami sypie Tuwim niemal
jak z rękawa, po prostu Rozczochraniec się nie mieścił − bo rozbiłby starannie
wykreowany portret dziecka-czytelnika-skandalisty, przyszłego poety, w dzieciń-
stwie niechętnego poezji.

Oczywiście, wiele jest w lekturowych wspomnieniach autentyzmu, nie zawsze
mamy do czynienia ze stylizacją. W podobnym duchu, co Tuwim, wypowiada
się Monika Żeromska − z tą jednak różnicą, że w jej wspomnieniach długi szereg
wyliczonych tytułów tworzą książki znakomicie osadzone w świadomości lite-
rackiej pokolenia (Andersen, Barrie, Urbanowska, Buyno-Arctowa, Majewski,
Dyakowski, Selma Lagerlöf, Ostrowska, Alcott)114. W tej charakterystycznej
bibliotece, typowej dla tamtych czasów, nie ma żadnej książki przejętej z półki
dla dorosłych, z wyjątkiem zakazanego, umieszczonego w niedostępnym miejscu
„wysoko na szafie” Lekarza domowego; w tym samym miejscu skrywała się rów-
nie zakazana... Złota rószczka (!!!), rzecz uznana przez ojca za „historię o dzie-
ciach zbrodniarzach i rodzicach idiotach”; sama Żeromska uznaje ją za najważ-
niejszą książkę życia, ale nie rozwija tej kwestii − przyczyny tak wysokiej
pozycji Hoffmanna pozostawia domyślności czytelnika.

Wspomnienia Żeromskiej należą do ważnej grupy wypowiedzi, w których mówi
się o lekturach zakazanych lub podsuwanych dzieciom przez samych rodziców-
-pisarzy − tu kreacja podmiotu odchodzi na dalszy plan, wypowiedź odsłania
raczej postać ojca lub matki, atmosferę domu lub szkoły. Tak jest u Magdaleny
Arskiej, córki Benedykta Hertza:

Nie było lektur dzieciństwa, ojciec raczej opowiadał mi, a nie czytał, a jeśli nawet czy-
tał, to szybko przechodziło to w rozmowę. Ja zaczęłam od razu od lektur młodzieżo-
wych. Pierwsza książka, która utkwiła mi w pamięci, to była Ania z Zielonego Wzgórza;
Serce Amicisa...115

Zwyczaj opowiadania książek zanika stopniowo już w XIX wieku, kultywo-
wanie tej formy w dwudziestowiecznych domach było w tamtych latach raczej
archaiczne116, uznawano bowiem, że przede wszystkim należy przygotować dziec-
ko do edukacji szkolnej, zatem możliwie szybko nauczyć je samodzielnej lektury.

113 Najsłynniejszą przeróbką była książka Or-Ota (Artura Oppmana) O Jasiu dręczycielu, o Józiu
Gapicielu, o Cesi smakosi i o spalonej Zosi, Warszawa 1894.

114 M. Żeromska, Wspomnienia, Warszawa 1993.
115 Spotkanie z Magdusią. Z Magdaleną Arską rozmawia Joanna Papuzińska. „Guliwer” 1995,

nr 6, s. 58.
116 Współcześnie mamy do czynienia z próbami reaktywowania oralnych form inicjacji czytel-

niczej, są one podstawą wielu współczesnych działań promujących (por. J. Papuzińska, Książki,
dzieci, biblioteka. Z zagadnień upowszechniania czytelnictwa i książki dziecięcej, Warszawa 1992;
G. Lewandowicz, W bibliotece dla dzieci, Warszawa 1994; Dziecko i książka, red. G. Lewandowicz-
-Nosal, Warszawa 2004).
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Nie zawsze książki dziecięce trwają w świadomości pisarzy w takiej wyrazis-
tości, jak ma to miejsce w przypadku Juliana Tuwima, Magdaleny Arskiej czy
Moniki Żeromskiej. Niekiedy z lektury pozostaje jedynie wrażenie, jakie wy-
warła strona edytorska: kształt, relief na okładce, ikonografia. Aleksander Wat
w Moim wieku. Pamiętniku mówionym w rozmowie z Czesławem Miłoszem wspo-
mina pierwszą swą książkę − 24 obrazki z dziejów Polski Anczyca:

Łapię się na tym do dnia dzisiejszego, że najbardziej mi się naprawdę podobały te
pastelowe kolory z ilustracji do książki Anczyca. Wiesz, taki seledyn ładny, spokojny.
Bardzo sielankowe, proste, rozkład kolorów umiarkowany, ładny róż. Bardzo kontrasto-
we kolory, ale przy tym tak stonowane ze sobą, że nie ma żadnego kontrastu, żadnego
zgrzytu, na odwrót, istota pastelowości. Ta Anczycowska patriotyczna ikonografia
naprawdę wpłynęła na mój smak i na tym się jeszcze do dnia dzisiejszego łapię. Ale
cóż? To była moja pierwsza książka117.

Wrażenia z odległej, dziecięcej lektury są zatarte − bywa, że umykają nazwiska
autorów, tytuły... Ta mglistość wspomnień jest niekwestionowanym dowodem
rzetelności pamięci autobiograficznej. W tej samej rozmowie Wat nie może sobie
przypomnieć nazwiska autorki Gucia zaczarowanego, jednej z ważniejszych lektur
przełomu wieków:

Wat: Drugą książką dla dzieci, którą przeczytałem już później, był Gucio zaczarowany.
Miłosz: To cudowna książka. Czy pamiętasz autora?
Wat: To autorka, ale nie pamiętam w tej chwili118.

Spośród wszystkich dzieł Urbanowskiej jedynie Gucio zaczarowany był na-
prawdę ważną lekturą pokoleniową. Inne utwory wymieniane są incydentalnie119.
Gucia... wymieniał Jarosław Iwaszkiewicz w Ksiąz.ce moich wspomnień:

Pierwszą książką, którą przeczytałem [...], był Gucio zaczarowany Zofii Urbanowskiej.
Gdy matka wstała po raz pierwszy na Wilię Bożego Narodzenia, mogłem jej prze-
czytać głośno cały rozdział tej uroczej powiastki. Ciekaw jestem, czy gdzie zachował
się choć jeden egzemplarz Gucia z ilustracjami, na których występowała długa czarna
postać wróżki... Kiedy po wielu, wielu latach odnalazłem dworek Urbanowskiej w Koni-
nie, ogarnęło mnie prawdziwe i nie podrabiane wzruszenie120.

117 A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony, przedm. Cz. Miłosz, do druku przygotowała L. Cioł-
koszowa, wyd. 2 poprawione, cz. I, Warszawa 1983, s. 53-54.

118 Ibidem, s. 54.
119 Np. Różewicz w wierszu budowanie wieży Bubel z tomu Szara strefa przywołuje Różę bez

kolców, Jan Twardowski − Atlantę (Ważny jest uśmiech i łza. „Guliwer” 1991, nr 2).
120 J. Iwaszkiewicz, Książka moich wspomnień. Cyt. za: Cz. Miłosz [przedmowa do:] Z. Urba-

nowska, Gucio zaczarowany, op. cit., s. 5.
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W biografii twórczej Miłosza Gucio zaczarowany zajmuje miejsce szczególne,
mówił o tym poeta w przywołanej wyżej rozmowie z Aleksandrem Watem, a po
latach w wywiadzie, jakiego udzielił dwumiesięcznikowi „Guliwer”121; pośród
wszystkich książek ona właśnie zajęła w pamięci pisarza pierwsze miejsce, choć
w mowie, jaką wygłosił odbierając w 1980 r. Literacką Nagrodę Nobla, nawiązał
nie do Gucia, lecz − ze względu na narodowość przywołanej autorki i głęboko
szwedzki charakter utworu − do Cudownej podróży Selmy Lagerlöf:

Jeden z laureatów nagrody Nobla czytany w dzieciństwie, w znacznym stopniu, myślę,
wpłynął na moje pojęcia o poezji i rad jestem, że mogę tutaj o tym powiedzieć. Była to
Selma Lagerlöf. Jej Cudowna podróż, książka, którą uwielbiałem, umieszcza bohatera
w podwójnej roli. Jest on tym, który leci nad ziemią i ogarnia ją z góry, a zarazem
widzi ją w każdym szczególe, co może być metaforą powołania poety122.

Kilka lat później zestawił Miłosz Gucia zaczarowanego z innymi czytanymi
w dzieciństwie powieściami fantastycznymi:

Czytałem tę książkę, kiedy byłem mały i tak mocno zachowałem ją w pamięci, że póź-
niej, już jako człowiek dorosły, nieraz próbowałem sobie wyobrazić, jak to jest, jeżeli
ktoś zostanie muchą. Właściwie dlaczego nie mielibyśmy to zwiększać się, to zmniej-
szać, żeby oglądać świat w coraz to nowy sposób?
Inne dwie książki o zmniejszaniu się też mi się podobały. W jednej, Cudowna podróż,
[...] Nils zostaje zmniejszony do rozmiarów krasnoludka i odbywa podróż powietrzną
lecąc nad swoim krajem, Szwecją, na grzbiecie gąsiora razem ze stadem dzikich gęsi.
[...] W drugiej książce, Doktór Muchołapski Erazma Majewskiego, uczony badający
różne gatunki much wypija cudowny eliksir, który pozwala mu oglądać owady z bliska,
bo staje się mniejszy od zapałki i łąka zmienia się dla niego w tropikalną dżunglę,
a źdźbła trawy są jak olbrzymie drzewa123.

Te formułowane expressis verbis deklaracje znajdują jeszcze jedno ważne po-
twierdzenie, mianowicie poemat Miłoszowy Gucio zaczarowany jest osnuty wokół
reminiscencji z dzieciństwa:

Gucio, niegrzeczny chłopczyk, został zamieniony w muchę.
Mył się według obrządku much pod skałą cukru
I prostopadle biegał po jaskiniach sera.
Leciał przez okno w jarzący się ogród.
[...]
A choć trwało to nie dłużej niż od podwieczorku do kolacji,
Zawsze potem, kiedy miał prasowane spodnie i strzyżone wąsy,

121 Kufer w Szetejniach. „Guliwer” 1992, nr 6.
122 Cz. Miłosz, Zaczynając od moich ulic. Wyd. cyt.: Cz. Miłosz, Dzieła zbiorowe t. XII, Paryż

1985, s. 349.
123 Cz. Miłosz, [przedmowa do:] Z. Urbanowska, Gucio zaczarowany, op. cit., s. 7.
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Myślał, trzymając szkło z alkoholem, że ich oszukuje,
Bo mucha nie powinna rozmawiać o narodzie i wysokości produkcji124.

Gucio zaczarowany był pierwszą wielką polską baśnią magiczną, poprze-
dzał Krasnoludki Konopnickiej, a także polską recepcję Andersena i Grimmów
(miało to miejsce w latach 90. XIX wieku). Baśnie Andersena wymienia już
Tetmajer (Muszla125), przywołują je współcześni (zbiór wierszy Powrót Andersena
Jana Twardowskiego). Z innych „staroci” XIX wieku często pojawiają się wśród
lektur Krasnoludki Konopnickiej i Dziadek do orzechów Hoffmanna (dziecięce

124 Cz. Miłosz, Wiersze, t. II, Kraków-Wrocław 1985, s. 112.
125 Mamy tu do czynienia z kolejnym przejawem autokreacji pisarskiej. Muszlę ogłosił Tetmajer

w III serii Poezji (1898). Poeta urodził się w roku 1865. W wierszu sugeruje, że w kręgu jego dzie-
cięcych lektur znalazły się trzy baśnie Andersena: Mała syrena, Królowa śniegu i Dzikie łabędzie:

Przypominają mi się pierwsze uczuć świty,
pierwsze miłości moje z bajek Andersena;
pierwszy ten nieświadomy pociąg do kobiety,
która nęci, jak w falach niewinna syrena.

Pierwszą moją miłością była świtezianka
zakochana w młodzieńcu pięknym z okolicy,
co, by zawsze być blisko swojego kochanka,
stratą głosu kształt ziemski kupiła kobiecy.

I ta mała dziewczynka wśród śniegów i lodu,
na stepie renifery karmiąca rogate,
co miała wał śniegowy za mur do ogrodu,
w nim lodowe zarośla i lodową chatę.

Inna, kędyś łabędzi przywieziona parą,
nie wzięła nic ze sobą, tylko piosenkę rzewną;
spotkała w lesie smoka, czarownicę starą,
i wróżka ją cudowna zrobiła królewną.

(K. Tetmajer, Poezje wybrane, wstęp J. Krzyżanowski, op. cit., s. 65)

Jest mało prawdopodobne, by poeta mógł w dzieciństwie poznać te baśnie. Między 1865 a 1880 r.,
na które to lata przypadło dzieciństwo Tetmajera, w Polsce wydano: Malowanki (1875, 1876) i Calinkę
(1880). Kolejne wydanie baśni ukazało się 10 lat później, dopiero w r. 1890 (Powiastki w tłumacze-
niu Wandy Młodnickiej; tomik zawierał 8 tekstów), dwa lata później Fantastyczne opowieści (nowe
tłumaczenie Młodnickiej, wzbogacone o 20 nowych tytułów); w międzyczasie, w r. 1891, ukazała się
Królowa śniegu. Bajka dla młodzieży w opracowaniu Ignacego Matuszewskiego. Można więc domnie-
mywać, że z baśniami wymienionymi w wierszu Muszla Tetmajer nie mógł zetknąć się w dzieciństwie
− najprawdopodobniej znał przekład Młodnickiej, który pojawił się na rynku, gdy poeta miał 25-27 lat
(zależnie od wersji − skróconej bądź pełniejszej). Lektura wywarła na nim tak silne wrażenie, że
w wierszu odwołuje się do nowo poznanych baśni, poprzez które wraca jednak nie do samych tekstów,
lecz klimatu lektur dzieciństwa. Wcześniejsze polskie wydanie baśni Andersena, które ukazało się
przed narodzinami poety (Bajki 1862), zawierało następujące utwory: Książę pastuszkiem, Nowe
suknie cesarza, Wielki Bronek i mały Bronek, Anioł, Księżniczka na grochu, Co stary zrobi to zawsze
dobrze, Towarzysz podróży, Słowik, rozmija się więc z tytułami wymienionymi w Muszli.
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książki m.in. Wisławy Szymborskiej126). Młodsi wiekiem pisarze wymieniają utwory
Saint-Exupéry’ego, Milne’a i Grahame’a (m.in. Dorota Terakowska127).

Powrót pamięcią do dziecięcych lektur wywołuje silne przeżycia. Książka jest
ojczyzną dzieciństwa − podobnie jak dom, ogród, najbliższa okolica. I tak jak
człowiek czuje się wygnańcem z przestrzeni dziecięcego świata, tak samo odbiera
wykorzenienie z lektur dzieciństwa. Powrót do nich to jak wejście do zaczarowa-
nego ogrodu przeszłości. Nie tylko Wokulski doświadcza „dawnego bólu”.

Gdzie mój rycerz ze swym Rossynantem?
Gdzie ów Petzold z obliczem jak grabarz?
Kasztelanka gdzie? Cygan Barnabasz
Barligunti zwany Rumbarumbarum?
Gdzie Paganel z Kapitanem Grantem?
Tam zostali. A ja − emigrantem
Jestem... Tęsknię za ojczyzną moją!
Tutaj, u was, obco mi, nieswojo.

J. Tuwim, Dzieciństwo128

Sentymentalny powrót Tuwimowy jest oparty na motywie wygnania z raju dzie-
ciństwa129. Świat książek zmienia się tak samo, jak zmienia się człowiek, który
„porzuca to, co dziecięce”. Tamte olśnienia nie mogą stać się udziałem dorosłego.
Dlaczego? Inna jest perspektywa, inna wrażliwość, inny świat. Pisał o tym Bruno
Schulz:

Księga... Gdzieś w zaraniu dzieciństwa, o pierwszym świcie życia jaśniał horyzont od
jej łagodnego światła. Leżała pełna chwały na biurku ojca, a ojciec, pogrążony w niej
cicho, pocierał poślinionym palcem cierpliwie grzbiet tych odbijanek, aż ślepy papier
zaczynał mglić się, mętnieć, majaczyć błogim przeczuciem i z nagła zatłuszczał się
kłakami bibuły i odsłaniał rąbek pawiooki i utrzęsiony, a wzrok schodził, mdlejąc,
w dziewiczy świat bożych kolorów, w cudowną mokrość najczystszych lazurów. [...]
To było bardzo dawno130.

126 „Guliwer” 1996, nr 5.
127 „Guliwer” 1996, nr 5. Odrębną sprawą są wspomnienia dziecięcych spotkań z autorami, choć

spotkania te były zawsze ważnym punktem inicjacji literackich (w Zegadłowiczowskich Zmorach
pojawiają się Lucjan Rydel i Wilhelm Feldman, we Wspomnieniach niebieskiego mundurka Gomu-
lickiego − Syrokomla, we wspomnieniach Hertza − Adolf Dygasiński, korepetytor z lat szkolnych).

128 J. Tuwim, Wiersze zebrane, op. cit., t. I, s. 268.
129 Z oczywistych względów nieco odmienny charakter ma powrót do książek dzieciństwa

w wieku młodzieńczym. W Juweniliach pisał Tuwim:
Siostro dobra... W dalekim kraju Liliputów
z Guliwerem błądziłem... Z czarnej książki magii
niosły mię... O olbrzymy siedmio-milowych butów,
o chatki z czekolady strasznej Baby-Jagi...

Wyd. cyt.: J. Tuwim, Juwenilia, oprac. T. Januszewski, A. Bałakier, Warszawa 1990, t. I, s. 381.
130 B. Schulz, Sklepy cynamonowe. Sanatorium Pod Klepsydrą, Kraków 1978, s. 113-114.
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Schulz dotyka tajemnicy dziecięcej lektury: jest nią sensualizm, niezwykła
gęstość spostrzeżeń i doznań, koncentracja uwagi na szczególe (sposób przewra-
cania kartek przez ojca), który nigdy już nie będzie dostrzegany z taką precyzją.
I ta właśnie precyzja i chłonność jest rzeczywistością niemożliwą do od-
tworzenia nawet wtedy, gdy sięga się po latach do dawnej księgi.

Ale jest to świadomość dopiero dwudziestowieczna. Jeszcze w XIX wieku
Wokulski miał nadzieję, że powrót do lektur dzieciństwa będzie ożywieniem
dawnej gleby; współczesność wyrasta na innej już świadomości, z przekonania,
że świat dzieciństwa od świata dorosłego człowieka dzieli nie tyle upływ czasu
i różnica doświadczeń, ile przede wszystkim odmienność stylu odbioru, stylu
czytania i przeżywania, nawet stylu patrzenia na książkę − w końcu Aleksander
Wat mówił najpierw o wrażeniu, jakie wywarły na nim w dzieciństwie ilustracje,
kształtujące późniejsze predyspozycje estetyczne, potem dopiero o tekście.

Może stąd wynika niechęć do szczerych wyznań o lekturach własnej najwcześ-
niejszej młodości: książka ujawnia wewnętrzne, na różne sposoby skrywane, naj-
bardziej intymne przeżycia. Łatwiej uciekać w kreację monumentalnej przeszłości,
kształtującej postrzeganą współcześnie, pożądaną dojrzałość pisarską.

Pisarz jak mało kto jest mieszkańcem biblioteki. Wśród ksiąg, w orbicie których
nieustannie się porusza, znajduje się wiele lektur jego dzieciństwa i młodości.
Henryk Markiewicz, podejmując dociekania nad intertekstualnością, przywołuje
słowa Terencjusza: „Nic nie zostało powiedziane, co nie zostało powiedziane
już wcześniej”131. Można to zdanie sparafrazować w następujący sposób: „nic nie
zostało przeczytane, co nie zostało przeczytane już wcześniej”. Jak w tych oko-
licznościach zachować oryginalność intelektualnej i duchowej biografii, orygi-
nalność, na którą skazuje pisarza jego własna rola? Jeszcze jeden cytat przywo-
łany przez Markiewicza, tym razem z Borgesa: „Pewność, że wszystko zostało
napisane, unicestwia nas lub czyni widmami”132. Per analogiam więc − unicestwia
„pewność, że wszystko zostało przeczytane”. Pisarz, który dąży, by w społecznym
odbiorze być postrzeganym jako postać wybitna i wyjątkowa, unika „widmo-
wości”, unika „unicestwienia”, poszukuje obszarów oryginalnych i dziewiczych,
nietkniętych stopą czujnych i zachłannych zwiadowców, szuka nowych form,
które pozwolą uniknąć śmierci, jaką jest trywialność, wtórność, a nawet epigoń-
stwo. Jest to obsesja banału, nie tylko w zakresie pisania, także czytania. Pisarz
unika więc powielania lekturowych doświadczeń swoich odbiorców, którzy po-
winni widzieć w nim jaśniejącą od dzieciństwa gwiazdę, najprzedniejsze od dzie-
ciństwa drzewo w owocowym sadzie.

Czy tego chce, czy nie − jego wypowiedź jest głosem „buszującego w bibliotece”.

131 H. Markiewicz, Intertekstualność i jej odmiany [w:] tegoż, Literaturoznawstwo i jego sąsiedz-
twa, Warszawa 1989, s. 200.

132 Ibidem, s. 200.
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Dzieciństwo wobec śmierci − to problem, wokół którego narosła wielowiekowa
tradycja tak ikonograficzna, jak literacka. Temat ten w sztuce zwykle opiera się
na utrwalonym kulturowo schemacie dzieciństwa świętego i bezgrzesznego, dzie-
ciństwa jako początku życia, jego zapowiedzi, potencjalności piękna i ludzkiej
pełni. Dzieciństwo i śmierć sytuują się w takim ujęciu na przeciwległych biegu-
nach, podobnie jak dobro i zło, światło i ciemność, miłość i nienawiść. W nowelis-
tyce pozytywistycznej portrety umierających dzieci stworzyły ponury, przygnębia-
jący, bolesny dowód społecznych zaniedbań, wskazywały na obszary krańcowej
nędzy nie tylko materialnej, także moralnej, społecznej i narodowej: oto bowiem
umierają ci, którzy stanowić by mogli zaczyn przyszłej dojrzałości narodu, dziś
spętanego niewolą. Konający Janko Muzykant jest jednocześnie figurą śmierci
przyszłości, nadziei i jasnych perspektyw rozwoju.

Ale Janko Muzykant i szereg jego rówieśników − artystów, rzeźbiarzy, mala-
rzy, grajków, poetów, małych inżynierów, konstruktorów i odkrywców − to nie
repliki romantycznego nawiedzonego poety, małego Orcia-proroka, przeciwnie:
niosą w sobie dopiero zapowiedź przyszłej doskonałości. Janków Muzykantów
od Orcia dzieli bezmiar niedojrzałości: żaden z pozytywistycznych małych artys-
tów nie osiąga pełni sił twórczych. Roślina zostaje podcięta zanim jeszcze wyda
kwiat. Śmierć Orcia ma jakieś uzasadnienie w Boskiej (lub Nie-Boskiej, więc
ludzkiej, szatańskiej...) logice świata, w Boskim (lub Nie-Boskim) planie dzie-
jów, logice zbawienia bądź potępienia. Janko Muzykant jest nikim, jest młodą
rośliną nie owocującą jeszcze, jeszcze nieprzydatną społeczeństwu, narodowi,
rodzinie, sobie. Jest czystą potencjalnością, zaledwie zapowiedzią tego, co stać
się powinno, a co dokonać się nie może: zapowiedzią twórczego bytu. Na tym
polega prawdziwy dramat małych pozytywistycznych bohaterów.

„Kiedy pozna się śmierć, przestaje się być dzieckiem” − pisze Zyta Rudzka
w Białych kliszach1. Motyw śmierci, podobnie jak doświadczenie zmysłowej
miłości, tworzy granicę kresu dzieciństwa w naturalny sposób zakorzenionego
w przestrzeni raju − żyznego i życiodajnego ogrodu, w którego centrum zasadzo-
ne jest drzewo, symbol nadziei na nieśmiertelność. Temat ten ma w literaturze
i sztuce odległą tradycję i oczywiście nie pozytywiści pierwsi odkryli, że śmierć
dziecka jest gwałtem zadanym naturalnemu biegowi egzystencji. Byli natomiast

1 Z. Rudzka, Białe klisze, Katowice 1993, s. 105. Cyt. za: P. Czapliński, Ślady przełomu. O prozie
polskiej 1976-1996, Kraków 1997, s. 218.
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prekursorami portretowania dzieci umierających bądź przeżywających doświad-
czenie czyjejś śmierci2. Chodzi tu o portretowanie psychologiczne, a nie fizjolo-
gię umierania. „Polscy pisarze-realiści − dowodzi Zofia Mocarska-Tycowa − nie
eksponowali procesu umierania w jego somatycznych przejawach, dyskretnie
pomijali fizjologię śmierci”3.

Stawiali na tym terenie pierwsze kroki, poszukiwali metod analizy. Najpierw
ukształtowali pewien szablon, powtarzalny wzorzec, wedle którego opisywali
reakcje dziecka na czyjąś śmierć. Poszli tą drogą dalej, podjęli próbę zgłębienia
tego problemu i sformułowania odpowiedzi na pytanie o swoistość doświadcze-
nia dziecięcego. W tym zakresie fundamentalne analizy są dziełem tego samego
pisarskiego pokolenia.

Gama zachowań będących reakcją małego bohatera na śmierć bliskich, spo-
soby uzewnętrzniania przeżyć zostają najpierw ograniczone do powszechnych
wzorców utrwalonych w kulturze, które podsuwała literatura zarówno wcześniej-
sza (zwłaszcza romanse sentymentalne), jak i współczesna. Reakcją dziecka na
śmierć matki jest więc najczęściej spazmatyczny płacz, niekiedy nieopanowany
i przerażający krzyk, jak w Chawie Rubin Świętochowskiego. Stacho Szafarczyk
z noweli Konopnickiej „zaniósł się ogromnym na całą izbę krzykiem, [...] stał
z twarzą posiniałą od krzyku, z wytrzeszczonemi na konającego oczyma, trzęsąc
się cały i zaciskając drobne pięście”4. Prusowska Anielka na wieść o śmierci matki
pada zemdlona − wzorem rozlicznych swych poprzedniczek literackich, w szcze-
gólności długiego szeregu wrażliwych panien na wydaniu i egzaltowanych dam.
Reakcje dziecka nie są więc jeszcze specyficzne, mają charakter uniwersalny,
mieszczą się w polu niezależnych od wieku podmiotu zachowań i przeżyć zwią-
zanych z „sytuacją graniczną”5.

Na podstawie przywołanych przykładów można sformułować wniosek, że sce-
nom śmierci towarzyszy teatralność zachowań dzieci. Tak jest w późnym, bo
ogłoszony drukiem w 1902 r., „obrazku” Ignacego Maciejowskiego (Sewera)
Jedna noc w Londynie − śmierć matki dokonuje się tu na oczach przerażonych
dzieci, do końca nieświadomych sensu zdarzeń, pod nieobecność ojca-muzyka

2 Tematyka śmierci w literaturze pozytywistów jest w ostatnich latach obszarem zainteresowań
badaczy, por. m.in. Z. Mocarska-Tycowa, Śmierć w prozie realistów [w:] Problematyka religijna
w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań, red. S. Fita, Lublin 1993;
A. Mazur, Transcendencja realistów. Motywy metafizyczne w polskiej i niemieckiej prozie II połowy
XIX wieku, Opole 2001; Śmierć w literaturze i kulturze drugiej połowy XIX wieku, red. E. Paczoska,
Warszawa 2002.

3 Z. Mocarska-Tycowa, Śmierć w prozie realistów, op. cit., s. 133.
4 M. Konopnicka, Stacho Szafarczyk, op. cit., s. 52, 53.
5 Pojęcie „sytuacji granicznej” wprowadzam w znaczeniu nadanym mu przez Karla Jaspersa;

por. R. Rudziński, Człowiek w obliczu nieskończoności. Metafizyka i egzystencja w filozofii Karla
Jaspersa, Warszawa 1980.
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(w tym właśnie czasie gra w orkiestrze). Przeżycia małych bohaterów nabie-
rają charakteru symbolicznego, ulegają metaforyzacji, jednocześnie ukazane są
w sposób czysto teatralny: autor drobiazgowo odtwarza gesty i mimikę, nadając
im specyficzne znaczenia i upatrując w nich wskaźników poziomu aktywizacji
emocjonalnej.

Dziewczynce nagle głos zamarł na ustach, dreszcz przeszedł po ciele, jako odpowiedź
na ostatnie uderzenie serca matki...
W tej samej chwili w sekstecie jedna łza spadła z zamkniętych powiek, staczając się
przez otwór do duszy wiolonczeli...
Chłopiec zbladł; wszystka mu krew do serca zbiegła i chciała serce rozsadzić... Długo
stał, patrząc w twarz matki − sierota!... pięść zaciśniętą podniósł w górę.
Podniesiona ręka z zaciśniętą pięścią u Anglika znaczy postanowienie, przysięgę
wytrwałość, walkę!
I znowu jeden więcej do boju stanął szermierz... Z kim?... przeciw komu?
Z kim? wspólnie z duchem matki, która składała w jego serce przędzę swych myśli
i swe nadzieje. Przeciw komu?... przeciw fatalizmowi!6

Dzieci są zupełnie osamotnione w obliczu konania matki, patrzą w twarz
śmierci, ale jednocześnie tej śmierci nie dostrzegają, jest ona niejako poza ich
pojmowaniem, nie rozszerza pola psychologicznych reakcji. Także do tej noweli
odnieść można konstatację Mocarskiej-Tycowej: „Starannie wyeksponowane
okoliczności śmierci służą zaprezentowaniu piękna moralnego samego człowie-
ka (dziecka − np. Anielka Prusa; Józik Srokacz, Nasza szkapa, Jokton, Stacho
Szafarczyk Konopnickiej; Babunia Orzeszkowej) lub zgoła nędzarza, który, jeśli
co posiada, to tylko swoją śmierć i przez nią objawia, kim był”7. Teatralność
sceny i jej malarskie konotacje jeszcze bardziej potęgują ów efekt „piękna mo-
ralnego” człowieka.

Końcowa refleksja zamykająca „obrazek” Sewera przenosi uwagę odbiorcy
z samych małych bohaterów na filozoficzne rozmyślania nad cyklicznością życia
i śmierci:

Matka usunęła się, aby zrobić miejsce dla wzrostu sił jednego olbrzyma − atomu?...
[...]
Walka rozpoczęta... Matki dają bojowników światu.
Rzucona myśl − kto ją podejmie, aby malować walkę chłopca, dźwigającego na swych
barkach rodzinę?...8

6 Sewer, Jedna noc w Londynie. (Obrazek). Wyd. cyt.: Sewer, Wybór pism, Warszawa 1902,
s. 26-27.

7 Z. Mocarska-Tycowa, Śmierć w prozie realistów, op. cit., s. 134.
8 Sewer, Jedna noc w Londynie, op. cit., s. 27.
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Przytoczone ujęcia mają charakter standardowy. Znacznie od nich istotniejsze
są sceny wprawdzie rzadziej się pojawiające, ale szczególnie ważne z perspek-
tywy odkrywania dziecięcej natury, dziecięcej psyche − takie, które ujawniają
specyfikę reakcji dziecka na grozę świata i nieuchronność losu. Zachowania
małych bohaterów kilku dobrze znanych utworów Dygasińskiego, Orzeszkowej
i Konopnickiej odbiegają od standardów powszechnych, od wyobrażeń mecha-
nicznie przeniesionych z dorosłego na dziecko.

Przykład pierwszy − Beldonek. Chłopiec reaguje na doświadczenie trauma-
tyczne w taki sposób, który traumy nie ujawnia, przeciwnie, można odnieść
wrażenie, że mały bohater nie przyjmuje do wiadomości grozy sytuacji, w jakiej
się znalazł, nieświadomie neutralizuje dramat, jest poza nim, jakby dramat ten
dotyczył tylko innych osób. Beldonek pojmuje śmierć w sposób całkowicie
abstrakcyjny, w efekcie nie potrafi zrozumieć, co to znaczy: „tatuś umarli” −
„takie to już było jakieś dziecko, że na proste rzeczy rozumu żadnego nie
miało”9. Chłopiec kazał sobie wielekroć opowiadać, „jak tatuś umarł”, co to jest
śmierć i umieranie; śmierć ojca pozostaje jednak w sferze wyobrażeniowej i wer-
balnej, dziecko uświadamia sobie jedynie jej konsekwencje − dotkliwą zmianę
sytuacji rodzinnej (opieka stryja). Poziom, obszar i zakres wiedzy małego boha-
tera i czytelnika różnią się wyraźnie, powstaje w ten sposób napięcie lekturowe.
Hipotetyczny odbiorca wie więcej niż narrator, los sieroty może łatwo przewi-
dzieć, zwłaszcza że schematy podpowiadała mu ówczesna literatura. Nie może
jednak przewidzieć zachowań dziecka, gdyż opisana przez Dygasińskiego reak-
cja nie jest − jak określiłaby ją współczesna psychologia − bezwarunkowa, lecz
odroczona. Dygasiński − pedagog, który sam miał możliwość obserwowania
zachowań dziecięcych − przedstawia psychiczne mechanizmy obronne, oddala-
jące destrukcję. Beldonek nie rozumie ani abstrakcyjnego pojęcia śmierci, ani
przełożonego na konkret jej egzystencjalnego wymiaru, nie może więc przeży-
wać utraty ojca, nie zanosi się płaczem, nie dostaje spazmów z rozpaczy; rozpacz
tu bowiem nie istnieje, lub raczej zostaje oddalona, skryta pod pancerzem nie-
świadomości. Jej miejsce zajmuje ciekawość zjawiska, podniecenie wywołane
nieznanym dotąd, w jakimś sensie fascynującym i tajemniczym doświadczeniem.

Śmierć sytuuje się poza świadomością małego bohatera, nie wnika więc w ma-
terię dziecięcego jestestwa. Zostaje przez to usunięta poza granice świata dzie-
ciństwa, jakby na dowód, że nie tu jej miejsce. Łączą się w tych Beldonkowych
scenach dwie perspektywy: psychologiczna i wywiedziona z toposu. Psycholo-
giczna, bo dziecko nie uzmysławia sobie, co oznacza śmierć, nie pojmuje jej
grozy i mroku, nie rozumie przerażenia, jakie wywołuje ona w innych. Związa-
na z toposem, bo dzieciństwo i śmierć, podobnie jak młodość i starość, należą

9 A. Dygasiński, Beldonek, op. cit., s. 6.
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do różnych porządków ludzkiej egzystencji: dzieciństwo do porządku życia i ra-
dości, śmierć do porządku schyłku i cierpienia. Podobnie jest we wspomnieniach
Józefa Ignacego Kraszewskiego:

Pieszczonym dziecięciem biegałem tak wesół, tak przywykły do szczęścia, żem bar-
dzo długo nie pojmował śmierci, a kiedy mi o niej mówiono, najmocniej w nią nie
wierzyłem10.

Pod względem reakcji psychicznych Beldonek pozostaje odmieńcem w tym
samym stopniu, co za sprawą zdolności artystycznych. Jest to „odmieństwo”
duszy, świata przeżyć, reakcji wobec zdarzeń, wreszcie doświadczeń pozwalają-
cych na diagnozę sytuacji. Stopniowo w twórczości literackiej uzewnętrznia się
przekonanie, że psychika dziecięca jest niesprowadzalna do psychiki dojrzałego
człowieka, że rządzą tu swoiste prawa i zachodzą swoiste procesy, motywu-
jące zachowania, warunkujące przeżycia. Świadomość ta rodzi się w 2. poło-
wie XIX wieku i rzutuje z kolei na kulturowy model dzieciństwa kształtowany
w dalszych latach. Wpływ to tym bardziej znaczący, że ten kierunek refleksji
i sposób rozumienia „osobności” dziecka potwierdzi psychologia rozwojowa,
która podejmie dociekania nad prawami określającymi przemiany psychiki
człowieka (z czasem ukształtuje się ontogenetyka badająca rozwój psychiczny
człowieka i określająca mechanizm ewolucji procesów psychicznych i świado-
mościowych na przestrzeni dzieciństwa).

Kilka dalszych przykładów tego sposobu portretowania. Mały Lejbele (Meir
Ezofowicz Orzeszkowej) obserwuje scenę brutalnego zamordowania Gołdy i jej
dziadka przez ludzi Todrosa. Kaźń młodej dziewczyny jest dla chłopca wstrzą-
sem, traumą, ale − podobnie jak w Beldonku − przed destrukcją chroni dziec-
ko jego własna psychika. Orzeszkowa oddaje Lejbelowi głos, dzięki temu cała
scena jawi się przed oczami czytelnika w taki sposób, jak postrzegło ją i zre-
lacjonowało dziecko. W opowieści subnarratora zdarzenia układają się w ciąg
baśniowy, nabierają charakteru baśniowej walki dobra ze złem, baśniowego
zmagania się światła z ciemnością. Bestialsko zamordowana Gołda pozostaje
w relacji malca jakby nietknięta przez śmierć, biała niczym Śnieżka Charlesa
Perraulta i braci Grimm. Konsekwentnie też oprawcy przedstawieni są jako
czarne postaci, na wzór Złej Królowej. Tak więc wprowadzenie dziecięcego
subnarratora skutkuje z jednej strony ograniczeniem horyzontu jego wiedzy
i świadomości, brakiem umiejętności trafnej oceny rzeczywistego charakteru
relacjonowanego epizodu, z drugiej − nadaje światu przedstawionemu charakter
paidialny.

10 J.I. Kraszewski, Pamiętniki, op. cit., s. 221; podkreślenie moje − GL.
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[...] ja z krzaku widziałem... Ona była taka biała i prząśnica była biała, a ludzie byli
czarni... i pomiędzy nimi koza biegała i coraz głośniej krzyczała. [...] Potem, morejne,
ja już nie patrzyłem i schowałem się w krzak, i bardzo trząsłem się od strachu, bo w cha-
cie był taki szum... taki szum i takie jęczenie... Potem ludzie poszli... i ją ponieśli...
i dziada jej ponieśli, a koza biegła na górę, becząc, i nie wiem, gdzie się podziała...11

Zgodnie z dziecięcym sposobem hierarchizowania zdarzeń, na jednym planie,
jako elementy wzajemnie równoważne znaczeniowo i ekwiwalentne emocjonal-
nie, zostają usytuowane dwie postaci − zwierzę i człowiek: tragiczny los czło-
wieka (śmierć Gołdy) w niczym nie ustępuje tragizmowi pozbawionego opieki,
osieroconego zwierzęcia („sieroctwo” kozy). W opowieści chłopca równie przej-
mujący jest tragizm mordowanej Gołdy, co niejasny los kozy, która na swój sposób
musiała przeżyć to, co się zdarzyło, i której nie mogły ominąć skutki krwawego
dramatu, jaki się rozegrał. Wprowadzając dziecięcego subnarratora, relacjonu-
jącego Meirowi przebieg zdarzeń budujących kulminację fabuły, ograniczając
narracyjną wiedzę i wyraziście określając dziecięcy punkt widzenia, Orzeszkowa
wzmacnia dramatyzm sytuacji, nasyca jednocześnie całą sekwencję sensami
symbolicznymi: relacja dziecięcego narratora nadaje scenie wartości przynależne
sferze sacrum (śmierć zadana Gołdzie nabiera znamion ofiary rytualnej).

W momencie, gdy oprawcy dokonują swego dzieła, Lejbele zamyka oczy,
„chowa się w sobie”; tym samym więc moment śmierci dokonuje się poza jego
obserwacją. Orzeszkowa nie odważyła się postawić dziecka twarzą w twarz wobec
okrucieństwa kaźni, krwi, śmierci. Czy takie rozwiązanie podsuwała konwencja
baśniowej paraboli, czy też wynikło ono z braku pisarskiej odwagi, ze świado-
mości granic własnej wiedzy o psychicznych reakcjach dziecka wobec śmierci?
Być może i jedno, i drugie jest prawdą, to znaczy: ulękła się zaprojektowanej
sceny, a jednocześnie sposób jej „okrojenia” podpowiadała konwencja baśni,
narzucająca jednocześnie sferę symbolu i rys aksjologiczny.

Analogicznie w Naszej szkapie, ogłoszonej drukiem dwanaście lat po Meirze12.
Zabieg autorski oparty został na tej samej osi konstrukcyjnej: podobnie jak u Orzesz-
kowej śmierć bohatera następuje poza polem obserwacji dzieci, jest dostępna
dla małych bohaterów jako fakt, nie jako proces. Choroba matki pogłębia się,
potęguje, ale chłopcy nie uświadamiają sobie grozy nadchodzących zdarzeń,
nieuchronności śmierci.

Matka umarła w nocy tak cicho, że nikt nie słyszał nawet.
Piotruś przy niej tej nocy spał, a i on nie słyszał. Wyszła z niej duszyczka jak para; ani
się tyle nie załopotała co wróbel, kiedy odlata.

11 E. Orzeszkowa, Meir Ezofowicz, op. cit., s. 244-245.
12 „Przegląd Literacki”, dodatek „Kraju” 1890, nr 39-43.
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Więc kiedy ojciec oderwawszy głowę od jej wyschłych piersi krzyknął, że matka nie
żyje, stanęliśmy przed łóżkiem w tak wielkim zdziwieniu, patrząc na posiniałe usta,
to na Piotrusia, który przy jej zimnych, sztywnie wyciągniętych nogach spał ciepły,
rumiany, perlistym potem na czółku okryty... Taki ci pędrak, że go śmierć łokciem
trąciła, a on nic13.

Podobnie jak w utworze Orzeszkowej tak i tutaj narrator ma ograniczoną świado-
mość. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach matka umarła, co mówiła, jak wy-
glądała chwila agonii. Pytanie postawione przy okazji Meira wypada powtórzyć:
czy Konopnicka ucieka od ukazania dziecka w sytuacji szczególnie dramatycz-
nej, bo nie wie, jak by się ono w niej zachowało? Być może, wybiera sprawdzony
schemat − tym razem już nie baśniowy, lecz kulturowy: dziecko jest odgrodzo-
ne od tematyki funeralnej, chronione przed nią. Następuje przesunięcie punktu
ciężkości z obrazu agonii na obraz świata w chwili agonii.

To można również odnieść do Lalki Prusa. Dlaczego Rzecki, który z taki-
mi szczegółami pamięta nauki ojca, rozmowy, jakie toczył on z Domańskim
i Raczkiem, dialogi ze stetryczałą ciotką, nie pamięta szczegółów śmierci ojca,
który przecież umiera na jego oczach powziąwszy wiadomość, że „znalazł się
Napoleon”?

Ojciec zerwał się, lecz znowu upadł na poduszki. Tylko wyciągnął do mnie rękę
i patrząc wzrokiem, którego nie zapomnę, wyszeptał:
− Pamiętaj!... Wszystko pamiętaj...
Z tym umarł14.

Prus − podobnie jak Orzeszkowa i Konopnicka w przywołanych wyżej utwo-
rach − unika przedstawienia reakcji chłopca na śmierć ojca, dlatego redukuje
scenę agonii do minimum i zaciera wspomnienie traumy: w pamięci zostaje nie
proces umierania, lecz ojcowski nakaz pamięci o Napoleonie, któremu to nakazowi
Rzecki pozostanie wierny do końca. Analogiczne przykłady niosą wspomnienia
Tomasza Teodora Jeża Od kolebki przez życie (1884-1885).

Podobieństwa między tekstami Konopnickiej i Orzeszkowej widać również
w kolejnych obszarach: uwagę małego Lejbele − świadka zbrodni − przyciąga
pozbawiona opieki koza, z kolei silne przeżycia emocjonalne chłopców wywołuje
„droga, kochana szkapa”. W obliczu powrotu „ukochanego” zwierzęcia dzieci
przeżywają chwile najwyższej radości, dla których kontrapunkt stanowi nieuświa-
domiona jeszcze tragedia, jaka się dokonała. Kontrapunkt ten nabiera − znowu
wzorem Orzeszkowej − znaczeń symbolicznych: póki żyje matka, na świecie

13 M. Konopnicka, Nasza szkapa. Wyd. cyt.: Arcydzieła nowelistyki pozytywizmu, op. cit.,
s. 291-292.

14 B. Prus, Lalka, op. cit., t. I, s. 43-44.
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panuje zima, która jest zarówno źródłem śmierci, jak i śmiercią samą. Śmierć
matki otwiera drogę wiośnie i nowemu życiu:

Co do nas, biegliśmy przy szkapie wesoło, ochoczo, ani na chwilę nie przerywając
rozmów i pieszczoty. Poranek był majowy, promienne słońce zalewało blaskiem ulice,
most, Wisłę; z każdej akacji, z każdego gzymsu ćwierkały wróble. Głośniej wszakże
niż wróble szczebiotała nasza gromadka15.

Życiu towarzyszy śmierć. Dzieci u trumny matki, rozigrane, pełne radości
i uśmiechu, pochłonięte własnym światem i własnymi przeżyciami, pozostają
poza kręgiem umierania. Trumna z ciałem zmarłej zostaje spuszczona w głąb
ziemi; wiosennemu dniowi patronuje słońce na bezchmurnym niebie, dzieci,
niczym ptaki, radośnie i głośno „szczebioczą”. Szkapa została umajona zerwa-
nymi w emocjonalnym uniesieniu kwiatami, które ozdobią życie, a nie śmierć;
jest przystrojona raczej jak panna młoda, a nie jak płaczka z pogrzebowego kon-
duktu. Przynależy tej samej co dzieci przestrzeni życia − wrażenie to wzmacnia
dodatkowo motyw wywiedziony z ikonografii: resztki polnych kwiatów, którymi
została przystrojona szkapa, dzieci trzymają w rękach. Jest to motyw bardzo często
występujący w malarstwie, tu wzbogacony o sensy symboliczne:

Jużeśmy ją wystroili jakby pannę młodą. Świeże, rozkwitłe gałęzie akacji sterczały jej
za uszami, za uprzężą, za chomątem, gdzie tylko co wetknąć się dało. Pęk żółtych mle-
czów tkwił nad czołem pod skrzyżowanym rzemieniem. Z grzywy opadały ostróżki
i zajęcze maczki. Resztę zieleni trzymaliśmy w rękach...16

O tym, do jakiego stopnia w kulturowej świadomości społecznej śmierć i dzie-
ciństwo sytuują się na przeciwległych biegunach, wzajem niestykalnych, świad-
czyć też może tom Tołstoja Dzieciństwo. Lata chłopięce. Młodość: narrator przywo-
łuje w pamięci nie scenę śmierci matki, lecz... opowiadanie o agonii, przekazane
przez świadka tamtych tragicznych zdarzeń. Podobnie więc jak u Orzeszkowej
pojawia się subnarrator, tym razem jednak dorosły:

− Chciałam pobiec po was, ale mnie zatrzymał Iwan Wasilicz i powiedział, że to ją
przestraszy, że lepiej was nie wołać. A potem to tylko podnosiła rączkę i opuszczała.
Co chciała powiedzieć, Bóg jeden wie. Myślę, że was tak błogosławiła; widocznie nie
dał jej Bóg (przed samą śmiercią) popatrzeć na swoje dziatki. Potem podniosła się,

15 M. Konopnicka, Nasza szkapa, op. cit., s. 294.
16 M. Konopnicka, Nasza szkapa, op. cit., s. 296. W „dziecięcej” poezji Konopnickiej powraca

motyw marzeń o przyjaźni dziecka z koniem (m.in. wiersz Nasz koniczek). Ewenement Naszej
szkapy polega przede wszystkim na psychologicznej dociekliwości pisarki, sposobie obrazowania
dziecięcych przeżyć i odkryciu obecności w psychice dziecięcej mechanizmu obronnego (mecha-
nizm ten poddała analizie dopiero psychologia eksperymentalna).
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złożyła rączki − o, tak − i nagle przemówiła, ale takim głosem, że nawet nie mogę
wspomnieć: „Matko Boska, czuwaj nad nami...” Widać, że ból chwycił ją za samo
serce − po oczach było widać, że się strasznie, biedaczka, męczyła; opadła na poduszki,
zębami schwyciła prześcieradło; a łzy to jej, Boże mój, ciekły a ciekły.
− A co potem? − spytałem.
Natalia Sawiszyna nie mogła już więcej mówić: odwróciła głowę i gorzko zapłakała.
Maman skonała w strasznych męczarniach17.

Relacja świadka urywa się, sama bowiem Tołstojowa narracja prowadzona jest
w taki sposób, by w oczach czytelnika manifestował się dziecięcy punkt widzenia,
dziecięca wiedza o mechanizmach rządzących światem i zachowaniami człowieka.
Stąd i oszczędność relacji o matczynych cierpieniach, okrojonej ze względu na
obecność małego słuchacza. Tołstoj wspomina własną reakcję na wieść o agonii
matki i z kolei swoje zachowanie w czasie pogrzebu:

Przed i po pogrzebie nie przestawałem być smutny, ale wstyd mi, gdy przypominam
sobie ów smutek, dlatego że zawsze był zmieszany z jakimś uczuciem samolubnym:
to chciałem okazać, że jestem bardziej zrozpaczony niż inni, lub też zajmowało mnie,
jakie wywieram wrażenie, to znów brała we mnie górę jakaś bezprzedmiotowa cieka-
wość, która kazała mi obserwować czepek Mimi i twarze obecnych. Gardziłem sobą za
to, że nie doznaję wyłącznie jednego tylko uczucia; przez to smutek mój był nieszczery
i nienaturalny. Poza tym myśl, że jestem nieszczęśliwy, sprawiała mi jakąś przyjem-
ność, starałem się więc wzbudzić w sobie świadomość nieszczęścia18.

Tołstoj pozostaje w swoich wyznaniach do końca szczery i uczciwy. Powra-
cając do przeżyć dzieciństwa dokonuje ich głębokiej analizy, udaje mu się dzięki
temu niejako pochwycić siebie-dziecko na gorącym uczynku obojętności wobec
śmierci matki. Zachowanie dziecka na pogrzebie wydaje się być dowodem chłodu
uczuciowego, obojętności i egocentryzmu, w istocie jednak zgodne jest z właści-
wościami psychiki dziecięcej, chronionej przed dezintegracją i rozpadem, zwłasz-
cza dysfunkcją sfery emocjonalno-motywacyjnej, stanami deprywacji emocjonal-
nej i recesją psychiczną, które byłyby skutkiem oddziaływania silnych impulsów
o charakterze destrukcyjnym.

Nasza szkapa wykracza ponad te (nieoczywiste w epoce) dociekania nad ujaw-
niającymi się w sytuacji doświadczenia granicznego mechanizmami psychicznymi
dziecka: jest jeszcze jedną pozytywistyczną parabolą, parabolą życia i śmierci.
Paraboliczność ta funduje się na przeciwstawieniu kontrastujących ze sobą ele-
mentów: dzieciństwa i umierania, radości i żałoby, głębi grobu, do którego opusz-
czana jest trumna, i strzelistości dziecięcego śmiechu, splatającego się ze śpiewem

17 L. Tołstoj, Dzieciństwo. Lata chłopięce. Młodość, op. cit., s. 87.
18 Ibidem, s. 89.
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ptaków. Co prawda odległe są tu skojarzenia z mitem eleuzyńskim, ale kontrast,
na którym opiera się opowieść, jest znaczeniotwórczy i prowadzi ku refleksji
tyczącej się samej istoty bytu, rozpiętego między przeciwieństwami, dotkniętego
śmiercią i przezwyciężającego śmierć. Siłą tego bytu, jego jądrem jest witalność
dzieciństwa.

Podobne jak u Konopnickiej ujęcie relacji między śmiercią matki i nieświado-
mością dzieciństwa znajdziemy u Józefa Jedlicza:

Umarła matka w trumnie leżała,
Nakryta śnieżnym welonem,
Wtem staje przy niej dziecina mała
I patrzy okiem zdumionem.

Wian kwiecia, w jasne włosy wpleciony,
Bardzo się dziecku podoba,
A jeszcze bardziej bukiet czerwony,
Umarłych piersi ozdoba.

Słodko do mamy wdzięczy się dziecię
I prosi w czułym zachwycie:
− „Mamusiu, daj mi to cudne kwiecie,
Ja ciebie kocham nad życie!”

J. Jedlicz, Dziecko [Z Fryderyka Hebbla]19

Kontrastują z tymi malarskimi ujęciami Zegadłowiczowskie Zmory: agonia
matki nie wywołuje przerażenia, raczej zdziwienie fizjologicznym banałem śmier-
ci, sprowadzeniem jej z wymiaru mistycznego do czystej biologii. Konsekwent-
nie dziecko nie zdaje sobie sprawy z grozy zdarzeń, w których uczestniczy lub
których jest świadkiem.

Na środku pokoju, na podłodze − leżał trup − żółty, wzdęty, ohydny − − Nogi roz-
stawione szeroko − napuchłe jak konwie uda − ręce wzdłuż ciała − sztywne − dłonie
zaciśnięte w ciemnosine pięści − − Na twarzy ból i strach − usta otwarte − straszny,
bezgłośny krzyk! na wieczność − −
I nic! − nie ma w Mikołaju ni smutku ni cierpienia; bezmierne, rozwarte zdziwienie:
człowiek? matka? koniec? −20

I jeszcze jeden przykład, tym razem z literatury współczesnej: w Widnokręgu
Myśliwskiego śmierć ojca pozostaje poza sferą traumatycznych przeżyć małego
bohatera, owszem, chłopiec nawet dziwi się nocnym płaczom matki, sam zaś

19 J. Jedlicz, Utwory wybrane, oprac. i wstęp A. Czabanowska-Wróbel, Kraków 1991, s. 177.
20 T. Zegadłowicz, Zmory, op. cit., s. 315.
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w śmierci znajduje coś pozytywnego − zmiany, jakie dokonały się w sferze zwy-
czajnych zajęć i obowiązków, w rytmie dnia, ustanie kontroli i wymagań.

Od dawna już tylko chorował i wszystko było na głowie matki, więc tym bardziej nie
potrafiłem jej poradzić, jak tu teraz żyć. I zresztą cóż za pytanie? W mieszkaniu za to
zrobiło się przestronniej. I nikt mnie więcej nie pytał, gdzie byłem, czemu książki nie
wezmę do ręki, czy już odrobiłem lekcje i co mam zadane, a nawet o czym myślę,
jakbym był w stanie odpowiedzieć prawdę. Nikt też już nie chciał, żebym został leka-
rzem, bo matka aby od czasu do czasu rzuciła tylko, ucz się, synu, ucz, i to bardziej
z przyzwyczajenia...21

Wróćmy do Konopnickiej. Godzi się odnotować jeszcze jedną kwestię: otóż
w Naszej szkapie wybór konia jako obiektu dziecięcych fascynacji i centralnej
postaci utworu nie jest przypadkowy. Koń ten określony został mianem „naszej
szkapy”; „naszej” czyli oswojonej, własnej, przynależnej „nam”, a więc wspól-
nocie domowej, nie tyle jako przedmiot posiadania, ile − i tę perspektywę na-
rzuca język tekstu − jako część „naszego” organizmu, zespołu, rodziny, domu,
wspólnoty. Szkapa jest „nasza”, podobnie jak „nasza” jest matka, jak „nasz” ojciec
i „nasz” dom, „nasze” miasto i rodzeństwo, „nasza” ulica i ojczyzna. Ten „nasz”
koń jest zwierzęciem szczególnym; znaczenie konia dla dziecięcego świata
podnosi Konopnicka wielokrotnie, także w twórczości dla dzieci.

Jak urośniesz, miłe dziecię,
Poniosę cię het, po świecie,
Poniosę cię w kraj daleki,
Aż za góry, aż za rzeki.
Gdy przejedziem wszystkie drogi,
To wrócimy w nasze progi,
Gdzie ten domek, dach pochyły,
Nade wszystko sercu miły.
Siostra wyjdzie z drogi witać,
Będzie ściskać, będzie pytać,
Ucieszą się wszyscy tobie,
A ja zarżę przy mym żłobie.

M. Konopnicka, Nasz koniczek22

Zapewne koń w takim samym stopniu rozbudzał wyobraźnię dziecka dzie-
więtnastowiecznego, jak w przypadku dzieci XX wieku samochód, samolot czy
pojazd kosmiczny23 − jest odpowiednikiem baśniowych siedmiomilowych butów,

21 W. Myśliwski, Widnokrąg, op. cit., s. 231-232.
22 M. Konopnicka, Pisma wybrane, red. J. Nowakowski, t. III Utwory dla dzieci, op. cit., s. 41.
23 Por. m.in. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, red. M. Żebrowska, Warszawa 1982;

W. Okoń, Zabawa a rzeczywistość, Warszawa 1995.
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umożliwiających panowanie nad przestrzenią, pozwala na urzeczywistnienie ma-
rzeń o podróżach w nieznane („het, po świecie”), które towarzyszy lekturom dzie-
ciństwa od niepamiętnych czasów. Koń zatem jest zwierzęciem o cechach bardzo
swoistych, staje się jakby kluczem do wielkiego i niepoznawalnego świata − wpro-
wadza doń, ale jednocześnie daje gwarancje szczęśliwego powrotu do „sercu
miłego” domu; w cytowanym wyżej wierszu na „miłe dziecię” czeka siostra
(odpowiednik baśniowej królewny) wraz ze wszystkimi bliskimi. Oczywiście,
tekst Konopnickiej nie jest wyjątkiem na mapie poezji dla dzieci − wystarczy
przywołać m.in. Piosenkę o koniku Teofila Nowosielskiego czy Podróż na cudow-
nym koniku Władysława Bełzy.

Dziecięca fascynacja koniem powraca również w literaturze dalszych lat24 −
przykładowo i na zasadzie zasygnalizowania szerszego problemu ustęp z powieści
Brzozowskiego Sam wśród ludzi:

Konie kochały go [Romana] i były o niego zazdrosne. Ali Baba rżał niespokojnie, bił
kopytami w klatkę, gdy Roman w sąsiedniej pieścił Wezyra; to był ulubieniec Romka,
koń o pysznych kłębach, stalowych nogach, szerokiej piersi, ognistych chrapach. Na nim
jadąc wśród ciemnej nocy czuł się Roman zupełnie jak zdrowy, młody, silny, leśny
zwierz; istota z bajki i stepu, nietutejsza, nieludzka, pełna rwących się skądeś, niezna-
nych, niezrozumiałych okrzyków, dzikich snów. Przewijały mu się przez głowę marze-
nia niemożliwe, bezimienne, pełne rozpętania energii, czerwone i świszczące25.

Imiona koni (Ali Baba, Wezyr) zostały wywiedzione z tradycji baśni orientalnej;
ulubiony koń chłopca przywodzi na myśl słynne rumaki legendarnych rycerzy,
postaci baśniowych i mitologicznych26. Odniesienia kulturowe są tu przebogate.
Rumak Romana z przywołanej powieści jest ideałem końskiej mocy i piękna
(„ogniste chrapy” i „stalowe nogi”). To właśnie ognisty ogier prowadzi chłopca
„wśród ciemnej nocy” ku poczuciu wolności, jakiej nie mógł zaznać w domu,
ku „zewowi krwi”, dzięki niemu czuje się istotą z bajki. Koń jako znak wolności
człowieka występuje w Baśni o rumaku zaklętym Leśmiana ze zbioru Klechd
sezamowych; nawiązuje tu Leśmian z jednej strony do legendarnego Clavileňa,
drewnianego konia o magicznych właściwościach, na którym usiłował unieść się

24 Por. m.in. Wszystkie konie są piękne, wstęp i wybór J. Kowalczykówna, Lublin 1989.
25 S. Brzozowski, Sam wśród ludzi, op. cit., s. 29.
26 Jest to bardzo obszerne zagadnienie, wymieńmy przykładowo grupę najsłynniejszych koni

utrwalonych w kulturze: Akwilin − ogier Rajmunda z Tolozy; klacz Mahometa Al Borak; koń
Heraklesa Arejon i Alfana − klacz Gradassa z Orlanda szalonego, Babieka − koń Rodryga z Cyda,
Balios i Ksantos − konie Achillesa, Roan Barbary − Ryszarda II i Biały Surrey − Ryszarda III,
Bucefał − Aleksandra Wielkiego, Celer − cesarza Lucjusza, Grani − Zygfryda z Pieśni o Nibelungach,
Haizum − archanioła Gabriela, Hippokampos − Posejdona, Incitatus − Kaliguli, Lamri − króla
Artura, Pałasz − Jana III Sobieskiego, Rabican − Karola Wielkiego, Rosabelle − Marii Stuart,
Rosynant − Don Kichota, Tarant − Stefana Czarnieckiego, Turnian − Stefana Batorego.
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Don Kichot wraz z Sanczo Pansą, z drugiej zaś do rozwijającej się wówczas
fantastyki naukowej. Król, któremu w opowieści Leśmiana czarnoksiężnik pre-
zentuje rumaka zaklętego, woła w zachwycie: „...to jest na pewno ten sam rumak
zaklęty, o którym opowiadała mi moja niańka, kiedy byłem jeszcze małym
chłopcem”27.

W tym kontekście nowela Konopnickiej nabiera dodatkowych znaczeń − roz-
pięta na przeciwstawnych biegunach życia i śmierci mówi przecież o niezwykłej
dziecięcej psyche, o potędze wyobraźni i sile biologicznego trwania; jednocześ-
nie wprowadza szerszą refleksję egzystencjalną: człowiek jako byt nie pozwala
sprowadzić się do żadnej innej niż ludzka kategorii istnienia, ale jednocześnie
nie pozwala z tej ludzkiej kategorii wykoleić się ku nicości. By uchwycić
człowieka w jemu właściwym, w pełni ludzkim człowieczeństwie, Konopnicka
przedstawia go w chwili, gdy patrzy w twarz śmierci. Ale istnienie ludzkie nie
jest, jak chciał tego Heidegger Sein zum Tode, istnieniem ku śmierci; przeciwnie:
jest istnieniem w stronę życia. Od tych przeciwności niepodobna się wyzwolić.
Mity śmierci i odrodzenia są nierozłączne.

Odrębnym problemem jest reakcja rodziców na śmierć dziecka. Ujawnia się
w tym motywie szczególna waga toposu macierzyństwa, z rzadka bowiem oboje
rodzice opłakują śmierć dziecka; zdarzają się samotni ojcowie, najczęściej jed-
nak w roli płaczki występuje matka. Przykład znakomity stanowią Dzwony
Konopnickiej. Nawiązuje w nich poetka do Lamentu świętokrzyskiego, przedsta-
wiając postać matki osieroconej przez dziecko, przytłoczonej bólem, osamotnio-
nej w cierpieniu (nawet „dzwony twarde serca, zimną pierś miały”).

A gdy skonał w czarnej izbie
Jasieńko miły,
Poszła matka prosić dzwonów,
By mu dzwoniły.

„Mój synaczek, mój rodzony
W trumience leży;
O zagrajcież wy mu, dzwony,
Z wysokiej wieży!

Niechaj idzie głos bijący
O jasne słońce,
Przez te pola, przez te lasy
Z wiatrem szumiące...”

M. Konopnicka, Dzwony28

27 B. Leśmian, Klechdy sezamowe, Warszawa 1950, s. 11.
28 M. Konopnicka, Wybór poezji, op. cit., s. 133.
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Pobrzmiewają w tym wierszu echa Trenów Kochanowskiego, nawiązanie to
jednak specyficzne: umierający chłopiec z wiersza Konopnickiej nie ma, w prze-
ciwieństwie do Urszuli, żadnych nadzwyczajnych zdolności, nie jest kandydatem
na dziedzica „lutni i imienia”, zresztą w ogóle nie jest opisany − stąd można
twierdzić, że w tym obrazie śmierci poetka dotyka nie tyle samego dziecka,
ile egzystencjalnej sytuacji matki, ukazanej jako mater dolorosa, bolejąca matka,
która za sprawą cierpienia zyskuje znamię świętości, obok opłakującej dzieci
chrześcijańskiej Perpetui, odpowiedniczki greckiej Niobe. Kobieta-matka nie po-
jawia się już przy mężu jako jego wierna służebnica i towarzyszka życia; nie staje
też przy dzieciach jako ich niedościgły wzór do naśladowania. Całkowicie samotna
współuczestniczy w maryjnym misterium cierpienia. Pod tym względem 2. po-
łowa wieku XIX to bardzo ważna i swoista epoka. „Matka jest teraz − pisze
Elisabeth Badinter − chętnie porównywana do świętej i wkrótce upowszechni się
mniemanie, że dobrą matką może być tylko święta kobieta. Patronką tej nowej
matki jest oczywiście Najświętsza Maria Panna, której całe życie stanowi przy-
kład poświęcenia dla dziecka. A zatem, czy to przypadek, że XIX wiek hono-
rował ją wprowadzając święto Wniebowstąpienia?”29.

Ten sam wiek XIX, a ściślej jego druga połowa, na równi z matką sakralizuje
jej umierające dziecko.

W okienku chaty zmierzch stoi siny...
Umiera matce Jasiek jedyny,
Umiera Jasiek pod obrazami.
...Święta Panienko, módl się za nami!

M. Konopnicka, U proga30

Przywołany wiersz wykracza poza matczyną perspektywę przeżyć, utrzymany
w rzewnej melodyce ludowej lamentacji buduje dialog umierającego chłopca
(zapewne małego, wskazuje na to nagromadzenie form deminutywnych) i jego
matki. Matka towarzyszy dziecku do końca, trwa przy nim, ucisza jego lęki,
prowadzi kameralną, intymną rozmowę − mówi o życiu, którego znakami są:
granie świerszcza, szum wiatru i wody, biel lnu; syn wszystkie te symbole życia
i trwania przekształca w tragiczną prawdę o zbliżającej się i nieuchronnej
śmierci. Na tę śmierć czeka ze spokojem, wyciszony, święty („pod obrazami”),
zespolony ze światem natury, której prawem jest przemijanie.

„Oj, nie mateńko, nie len to biały!
To rajskie lilie ku mnie powiały...

29 E. Badinter, Historia miłości macierzyńskiej, op. cit., s. 161.
30 M. Konopnicka, Wybór poezji, op. cit., s. 177.
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To mi się mleczna otwarła droga...
To dusza moja stoi u proga!...”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Za czarnym borem ucichł chrzęst kosy,
Śmierć ją ociera z gryzącej rosy,
Z gryzącej rosy, z gorzkich łez ziemi,
Co nad trawami płacze polnemi...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W okienku chaty miesiączek siny,
Leży na ławie Jasiek jedyny,
Umarły leży pod obrazami...
...Święta Panienko, módl się za nami!

M. Konopnicka, U proga31

W tym poruszającym, nasyconym symbolami dialogu dziecko ujawnia pełnię
mądrości, staje twarzą w twarz ze śmiercią, nie ucieka w świat wyobraźni, nie ulega
łatwemu pocieszeniu matki; ta odgrywa rolę strażniczki jego spokoju, patronuje
wyciszeniu i odejściu, ale nie godzi się ze śmiercią, przeciwnie, samymi słowami
pocieszenia stara się, niczym mag lub szaman, zatrzymać ulatujące życie. Chłopiec
oddala te pocieszenia (jest to bowiem głos spoza jego obszaru przeżyć i doświad-
czeń, spoza świata naznaczonego stygmatem umierania), w procesie agonii odbiera
je wyłącznie jako znaki obecności matki. Dziecko umiera pogodzone z nieuniknio-
nym losem, ukołysane do śmierci przez matkę, która niegdyś kołysała je do życia,
teraz musi samotnie towarzyszyć jego umieraniu. Ale niebo w wierszu Konop-
nickiej nie jest puste: „święta Panienka” czuwa nad małym człowiekiem, w mil-
czeniu przyjmuje ludzkie łzy, bo ten najgorszy ludzki ból jest jej dobrze znany.

Śmierć dziecka dokonuje się w przestrzeni sacrum.
I dodać należy, że zawsze jest to śmierć wyraziście nasycona sensami alego-

rycznymi lub metaforyką, znacząca pod względem emocjonalnym, a przy tym
− piękna. Nawet jeśli dziecko umiera „w piwnicznej izbie”, towarzyszy mu
słoneczny promień, który zbłąkał się tam przez przypadek. Tak umiera Stach
Szafarczyk, któremu, jak dowodzi Zofia Mocarska-Tycowa, „daje Konopnicka
piękną śmierć, która jest pełnym tryumfem chłopca i potwierdzeniem jego
wartości: chłopiec umiera jak prawdziwy rolnik i żeńca na łanie dojrzałego żyta,
w porze zenitowania słońca. Scena śmierci, będąca apoteozą bohatera, została
opowiedziana językiem poetyckim, w którym metaforyka literacka przywołuje
pośrednio jakiś pierwotny, mistyczny związek człowieka z ziemią, pamięć świę-
tości prac i rytualności gestów, co nadaje przedśmiertnym zachowaniom Stacha
Szafarczyka charakter podniosły, niemal hieratyczny”32.

31 Ibidem, s. 180-181.
32 Z. Mocarska-Tycowa, Śmierć w prozie realistów, op. cit., s. 135.
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Pierwszym, co wykorzystuje modernizm z pozytywistycznych obrazów umie-
rającego dziecka, jest nasycenie głęboką emocjonalnością samych scen i nadanie
im bogatych wymiarów symbolicznych. W ten sposób śmierć dziecka przestaje
być traktowana jako fakt społeczny, staje się natomiast faktem psychologicznym,
odniesionym do samego podmiotu, elementem wewnętrznej, duchowej przestrzeni
dziecka lub rodzica, który − widać tu zasadniczą różnicę w stosunku do ujęć
pozytywistycznych − bywa nie tylko świadkiem dziecięcej agonii, ale również
jej sprawcą. Najbardziej wstrząsające sceny dzieciobójstwa prowadzą do analizy
postaci tych, którzy dopuszczają się zbrodni, zwłaszcza matek.

Motywy te w twórczości Micińskiego analizuje Wojciech Gutowski. Dowodzi,
że obraz matki uformowany jest zgodnie z dewizą „rodzę, więc i zabijam”. „Kto
je zabił? Któż inny miał prawo uczynić to niźli ja?” (T. Miciński, W mrokach
gwiazd); obrazy dzieciobójstwa nie mają charakteru umownego, są bardzo dra-
styczne: „Kamieniem wielkim uderzyła ją [córkę] po główce, tak że mózg biały
jak płatki śniegu rozleciał się i oczy zatoczyły się w konwulsji”. „Zabijanie dzie-
ci, jeden z kulminacyjnych momentów sabatu, wyraża − komentuje Gutowski
− dążności regresywne i destrukcyjne, sugeruje zniszczenie podstawowych więzi
rodzinnych”33. Tę samą funkcję mają inne młodopolskie obrazy dzieciobójstwa,
np. w Dziejach grzechu Żeromskiego uzewnętrzniają sprzeczność między mitami
rodzicielskiej (szczególnie matczynej) miłości, odwołującymi się przede wszyst-
kim do wiary chrześcijańskiej (miłość Maryi do małego Jezusa) i stylem zacho-
wań wzorcowych z jednej i perwersyjnymi pomysłami grzesznej kobiety z dru-
giej strony (najpełniejszą realizacją tego mitu jest oczywiście Ewa postrzegana
jako kobieta upadła, biblijna jawnogrzesznica). Nie bez znaczenia jest tu również
i ta okoliczność, że, jak słusznie wskazuje Elisabeth Badinter, po ukazaniu się
Emila Rousseau dla wielu kobiet macierzyństwo stało się dopełnieniem głębi
człowieczeństwa34 − w tym kontekście zabijanie własnego dziecka jest najbardziej
wyrazistą formą demaskacji samicy-niszczycielki.

Dziecko staje się znakiem odsyłającym do „cudzej” przestrzeni psychicznej,
staje się dowodem grzeszności ludzkiej natury, neurastenicznej i skazanej na upa-
dek. Zabicie własnego dziecka jest syntezą grzechu, krańcowym zaprzeczeniem
mitu miłości i świętości macierzyństwa, ale także − szerzej − kultu anielskości
kobiety. Jedną z cech dystynktywnych młodopolskiego obrazu śmierci dziecka
jest reinterpretacja religijno-kulturowego mitu macierzyństwa (zatem również mitu
kobiecości).

Z drugiej jednak strony śmierć dziecka bywa znakiem czystego smutku,
sięgającego głębi bytu, samych podstaw osobowego „ja”:

33 W. Gutowski, Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości, Kraków 1997, s. 88;
wszystkie przywołane w tym miejscu cytaty z Micińskiego podaję za autorem pracy.

34 E. Badinter, Historia miłości macierzyńskiej, op. cit., s. 154 i in.
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Zda się, ostatni smutek na świecie,
Z uśmiechem ulgi, jak chore dziecię,
W ramionach szczęścia kona...

L. Staff, Duszy tęsknica35

Podobnie w prozie Licińskiego:

Ja wiem: za moim oknem jest trupiarenka mała − patrzy w me oczy ciągle smutna
i pełna żalu... Śmierć zbliża się do mnie cichutko, słyszę jej stąpania...36

Analogicznie ze śmiercią bliskich, która dotyka i poraża dziecko:

Gwiazdy są dla mnie jako modre kwiatki
niezapominajek pisanych na grobie
straconej wiary... Tak dzieci w żałobie
w kwiaty pamięci stroją grób swej matki

K. Tetmajer, *** [Gwiazdy są dla mnie...]37

Są to obrazy odnoszące się do krajobrazu wewnętrznego, do poetyckiego „ja”
bardziej niż do samych dziecięcych bohaterów lirycznych, którzy pełnią tu jedy-
nie funkcję znaku odsyłającego do dziewiętnastowiecznych mitów sieroctwa38

z jednej strony, z drugiej zaś − do Schopenhauerowskiej „konieczności cierpienia”,
która dotyka człowieka od samych początków jego trwania do ostatnich chwil,
do ostatniego tchu − i choć stopniowo narasta i potęguje się, towarzyszy przecież
nawet najmniejszemu człowiekowi w odwiecznym kole czasu, „w rytmice wiecz-
nego powrotu”39. Właśnie owa rytmika wydaje się być tu szczególnie istotna,
skoro bowiem dzieciństwo ma wymiar mityczny, muszą w nim pojawiać się za-
sadnicze elementy, na których wznosi się konstrukcja ludzkiego losu, sam rdzeń
trwania. Znakomity przykład tego typu myślenia stanowi wiersz Kasprowicza:

To małe, nędzne pacholę
Prawi mi patrząc w oczy:
„W twem jednostajnym kole
Wieczność wraz z tobą kroczy...”

J. Kasprowicz, Księga ubogich. Pieśń II40

35 L. Staff, Wybór poezji, op. cit., s. 74.
36 L.S. Liciński, Halucynacje, op. cit., s. 141.
37 K. Przerwa-Tetmajer, Poezje, wyb. i wstęp J.Z. Jakubowski, Warszawa 1958, s. 24.
38 Por. M. Jonca, Sierota w literaturze polskiej dla dzieci w XIX wieku, op. cit., szczególnie

cz. III „Kto ty jesteś? − Sierota”. Literacka biografia sieroty.
39 J. Tuczyński, Shopenchauer a Młoda Polska, Gdańsk 1987, s. 45 i in.
40 J. Kasprowicz, Księga ubogich, wstęp K. Górski, wyd. 4, Warszawa 1976, s. 12.
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W literaturze młodopolskiej nie mamy już do czynienia z obrazem ludzkiego
życia opartym na kontraście życia i śmierci, radości i cierpienia, przeciwnie
− jak na przykład w cytowanej Księdze ubogich − opozycje zostają zniesione.
Dlatego tak wiele młodopolskich dzieci jest wcześnie wprowadzonych w sferę
śmierci: w Historiach maniaków Jaworskiego ironicznie, na poły makabrycznie41,
w większości jednak przypadków tragicznie (Z minionych dni Daniłowskiego,
Pałuba Irzykowskiego, Sam wśród ludzi Brzozowskiego, O Adamie Żeromskim.
Wspomnienie Stefana Żeromskiego, tegoż Dzienniki. Kilka wspomnień z lat mego
dzieciństwa)42. Tragizm wzmaga samotność, z jaką dziecko pozostaje w obliczu
czyjejś śmierci (w Echach Reymonta chłopak nawet nie potrafi powiedzieć matce
o śmierci ojca).

Gdy dziecko patrzy w oczy śmierci, dotyka dramatu ludzkiego istnienia, staje
wobec najbardziej fundamentalnych problemów bytu. Ratunek zwykle niesie samo
życie, które zwycięża, czy to za sprawą bariery psychicznej oddalającej możli-
wość rzeczywistej oceny własnego położenia (casus Naszej szkapy), czy bezspor-
nej i nieujarzmionej siły bytu, pochłaniającej w swój odwieczny wir wszystko,
co zdołało przetrwać upiorny taniec śmierci. Bywają jednak sytuacje, w których
to właśnie śmierć staje się ratunkiem przed życiem − w takich przypadkach moder-
nistyczne dziecko-samobójca jest figurą szczególnie silnie nasyconą emocjami
i znaczeniami. Motyw ten znajdziemy już u Baudelaire’a: w poemacie prozą Sznur
ze zbioru Paryski spleen chłopiec o „twarzy namiętnej i figlarnej” umiera jako
samobójca. Przyczyna desperackiego kroku pozostaje nieznana, podobnie jak imię
dziecka (brak imienia to ważny szczegół, który sygnalizuje sensy metaforyczne);
można jedynie domyślać się skrywanej w młodziutkim ciele poetyckiej duszy,
może nawet duszy przyszłego dandysa dążącego do rozkoszy i tęskniącego za
krainą ideału i sztuki. Śmierć ma wymiar tragiczny i tajemny, opisana została
zgodnie z tak chętnie przez Baudelaire’a stosowaną poetyką piękna i brzydoty:

Jego [chłopca] stopy dotykały niemal podłogi; przewrócone krzesło, które odepchnął
zapewne nogą, leżało opodal; głowę miał konwulsyjnie zwieszoną na ramię; nabrzmiała
twarz i otwarte szeroko, przerażające nieruchome oczy zrazu wywołały we mnie złudze-
nie życia. Odciąć go nie było zadaniem tak łatwym... [...] Trzeba było podtrzymać go
ramieniem, wolną zaś ręką podciąć sznur. Ale to jeszcze nie wszystko; mały potwór użył
bardzo cienkiego sznurka, który wszedł głęboko w ciało, i musiałem teraz małymi no-
życzkami wydobyć sznur spomiędzy dwóch wałków obrzmienia, żeby uwolnić szyję43.

41 Pisze o tym szerzej A. Czabanowska-Wróbel, Dziecinne i wzniosłe, głupie i rozumne [w:] tejże,
Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne..., op. cit.

42 Por. A. Czabanowska-Wróbel, Dziecko i tajemnica życia [w:] tejże, Dziecko. Symbol i zagad-
nienie antropologiczne..., op. cit.

43 Ch. Baudelaire, Paryski spleen, op. cit., s. 81-82.
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Żadnej czułostkowości, chłodna relacja, tak o samym zdarzeniu, jak i o jego
konsekwencjach: zdumiewającym zachowaniu matki, która przyszła do pracow-
ni malarza-narratora, by zabrać „straszną i drogą relikwię”: sznur, na którym
chłopiec się powiesił. Dziecko było dla malarza wyrywającym z nudy istnie-
nia bodźcem twórczym; portretował je zgodnie z kanonami malarstwa figura-
tywnego, w sztucznych pozach i ubiorach, już to jako Cygana, już jako anioła
lub Amora.

Nie jedyny to portret dziecka-samobójcy: tą drogą podążał Przybyszewski
− pierwszy ze wspominanych „jego współczesnych” to „uczeń trzeciej klasy,
syn ubogiej akuszerki, który odebrał sobie życie, ponieważ nie otrzymał promo-
cji”44; strzałem z pistoletu zabija się na oczach kolegów Mundek z Sezonowej
miłości Zapolskiej.

Motyw dziecka-samobójcy trwa w literaturze XX wieku. Niczym romantyczny
Kordian, czternastoletni chłopak z wiersza Różewicza z powodu nieszczęśliwej
miłości do starszej od siebie kobiety targnął się na własne życie:

wczoraj powiesił się
czternastoletni syn
twojego przyjaciela
kiedy rodzice wrócili
do domu
zobaczyli w łazience
wisielca
swoje dziecko

Podobnie jak u Baudelaire’a sucha relacja, pozbawiona jakichkolwiek komen-
tarzy, powściągliwość w przedstawianiu reakcji na zdarzenie zarówno poety, jak
i rodziców − otwiera pełną skrywanych namiętności przestrzeń milczenia, tajem-
nicy towarzyszącej śmierci. Świat zostaje spowity mrokiem, rozświetlonym czystą,
dziewiczą postacią chłopca. Z jednej strony betonowy świat cywilizacji, pełen
wygód i blasku, szarość domów, czerń słuchawki telefonicznej, cisza, z drugiej,
niczym w ikonograficznych przedstawieniach wniebowstąpienia Maryi, ukazujący
się ponad ziemią chłopiec.

Opadły mgły
w świetle dziennym
życie chłopca
wynurzało się
powoli

44 S. Przybyszewski, Moi współcześni, op. cit., s. 55.
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biały
przeźroczysty szczyt
z czarnym olbrzymim
odwłokiem śmierci
pogrążonym
w kanałach wielkiego
miasta

T. Różewicz, Elegia na śmierć czternastoletniego chłopca45

Poeta nie jest „funkcjonariuszem kultu”, bo nie ma tu miejsca ani na słowo,
ani na kult. Śmierć w całej jej nagiej prawdzie zostaje okryta milczeniem, poru-
szająca śmierć dziecka, które ucieka od życia, zaznawszy zamiast oczekiwanych
radości i rozkoszy − jedynie najgłębszej goryczy. Wszelkie rytuały, gesty żałoby
lub czci tracą sens.

Jeszcze Tuwim próbował oddać dramat umierania dziecka poprzez odwołanie
do żałosnej „pieśni dziadowskiej”; surowa śpiewna forma, nawiązująca do ludo-
wych, balladowych opowieści o upersonifikowanej śmierci wędrującej przez świat,
dynamizuje napięcie emocjonalne.

Płakała nad nim matka
I płakał ojciec stroskany:
− Ach, nie opuszczaj nas,
Syneczku nasz kochany!

Załamywali dłonie,
Płakali trzy godziny:
− Podporo naszej starości,
Syneczku nasz jedyny!

A synek bredził strasznie
O morzu z okrętami,
A ci błagali, szlochali:
− Ach, zmiłuj się nad nami!

J. Tuwim, O chorym synku46

Śmierć chłopca ukazana jest z perspektywy rozdzierającego żalu rodziców, nie
zapomina jednak poeta i o samotności umierającego dziecka, i o doświadczanym
przez nie bólu egzystencjalnym47. Ale to rzadkość. W twórczości literackiej

45 T. Różewicz, Na powierzchni poematu i w środku, op. cit., s. 97.
46 J. Tuwim, Wiersze zebrane, op. cit., t. I, s. 132.
47 W wierszu Tuwima przyczyną śmierci dziecka był smutek („Zbyt smutno było na świecie / Na

jedno małe serduszko”). Łączy to wczesnego Tuwima z jednej strony z modernistami, z drugiej
− z tragicznym pokoleniem czasu wojny (np. Baczyńskiego Elegia o... [chłopcu polskim], Wiersz
o późnej jesieni).
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dominuje postawa, którą reprezentuje Różewicz: milczenie człowieka wobec
przerażającej tragedii, w obliczu świata pozbawionego elementarnych wartości
konstytuujących ludzką godność. Podobny Różewiczowskiemu sposób poetyc-
kiego myślenia znajdziemy u Herberta. Tuwimową pieśń żałoby zastępuje mil-
czenie.

Tyle nocy bezsennych tyle par
pieluch lawina proszków do prania
tyle par bielizny zastrzyków pocałunków w ciepły
pośladek
tyle klapsów
tyle nadziei zapłakanych oczu
[...]
...tłucze się ziarnko pustki
nad ziarnkiem nicości

Z. Herbert, Na chłopca zabitego przez policję48

Kto zabija dzieci, trwa w śmierci. Podstawą bytu jest wtedy nie życie, lecz
nicość, ogarniająca całą ludzką kulturę i cywilizację. Stąd aktualizacja toposu
dziecięcej śmierci w poezji katastrofistów (mózg lat 12 Czechowicza, ale także
Bajka Jastruna) i w liryce powojennych rozrachunków.

Dzieci wołały: „Mamusiu!
ja przecież byłem grzeczny!
Ciemno! Ciemno!”

Widzicie ich. Idą na dno
Widzicie małe stopy
poszli na dno Czy widzicie
ten ślad
drobne nóżki tu i tam

w kieszeni pełno
sznurków i kamyków
i małe koniki z drutu

T. Różewicz, Rzeź chłopców49

Zadana dziecku śmierć jest w przywołanym wierszu ciosem wymierzonym
w kulturę i ludzką cywilizację, narusza biologiczne, moralne i aksjologiczne

48 Z. Herbert, Epilog burzy, Wrocław 1998, s. 26.
49 T. Różewicz, Niepokój, op. cit., s. 47.
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podstawy człowieczeństwa. Nad oczywistością tego spostrzeżenia buduje się
znacznie głębsza i ważniejsza sfera refleksji: śmierć ta nigdy nie staje się zarze-
wiem życia, nie daje nadziei na to, że zło dynamizuje dobro, że w ładzie egzys-
tencji ludzkiej jest miejsce na tak straszliwą zbrodnię. Zgoda na śmierć jest
warunkiem człowieczej wolności, ale nie na taką śmierć. Tu bowiem istnieje
wyłącznie krajobraz nicości, wobec którego nie ma żadnych kontrapunktów; nic
tylko wypalona, sucha ziemia Ulro, bezkresna pustynia.

I jest to motyw bardzo trwały − jakby dziecięce umieranie było jednoznaczne
z uśmiercaniem świata, jakby wydobywało jego nicość, ujawniało jałowość i po-
wierzchowność życia. Tak jest w wierszu Ewy Lipskiej. Dziewczynka umiera
w szpitalu:

prosi brata aby
przyniósł jej z domu granatowy zeszyt.
Będzie się uczyć biologii. Musi nadrobić materiał.
Noc się za oknem zatacza pijana jak browar.
Zenobiusz żegna siostrę. Wyciąga do niej ręce.
Przeszkadza mu butelka wódki w kieszeni marynarki.
Zenobiusz wyjeżdża w góry. Siostra w przeciwnym kierunku.
A świt między nimi płynie równym korytem.

E. Lipska, świt 50

Bohaterka liryczna pozbawiona jest imienia, zostaje określona jako „dwu-
nastoletnia dziewczynka” lub „siostra”; imię ma tylko jej brat − skądinąd brzmi
ono obco (Zenobiusz), nie sprowadzone do typowej dla polszczyzny formy
zdrobnienia potocznego uwydatnia dysonans postaw i postaci. „Siostra” − jak
w dramacie ekspresjonistycznym − staje się reprezentantem Człowieka w jego
egzystencjalnych doświadczeniach, ukazanych w wierszu jako sakralne zbliżenie
do prawdy życia i tajemnicy śmierci. Dziewczynka wchodzi w głęboki kontakt
ze światem; brat porwany przez trywialność życia (oświadczyny narzeczonej,
bal, planowany wyjazd w góry) ani nie odczuwa potrzeby wniknięcia w głębię
bytu, ani nie jest zmuszony do przeżywania mistycznej jedności z jego
prawidłami. W obliczu śmierci szczególnej wagi nabiera wszystko, co dziew-
czynka robiła dotąd, dlatego i teraz „będzie uczyć się biologii” − ostatecznie
prawdę życia weryfikuje śmierć, w konfrontacji z nią dziecięca kosmogonia nie
ulega dewaluacji. Kontakt dziecka ze śmiercią ma charakter inicjacyjny: prawda,
a wraz z nią służący jej człowiek, ulega podniesieniu do wymiaru sakralnego.
Nie przez przypadek umierająca dziewczynka ma „uczyć się biologii” − jest to

50 E. Lipska, Dom Spokojnej Młodości, op. cit., s. 108.
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nauka o życiu, jego prawach, formach i właściwościach, o powstaniu i rozwoju.
Także o końcu51.

U kresu egzystencji człowiek na powrót staje się dzieckiem − ten obiegowy
motyw kultury zyskuje szczególne oświetlenie wtedy, gdy dotyka procesu umie-
rania. Ta sama bezbronność, ta sama niemożność ucieczki, w końcu − to samo
pogodzenie, które przyjmuje niekiedy barwę rezygnacji, niekiedy zgody na kolej
losu. Powraca ten motyw i w prozie (starzec jako niemowlę u Schulza, wielokrot-
nie cytowany Widnokrąg Myśliwskiego, proza Danilo Kiša), i w poezji (Opowia-
danie o starych kobietach Różewicza, wiersze Julii Hartwig). Dziecięcość nie
jest ucieczką przed tragizmem ludzkiej kondycji, jest dopełnieniem i zamknięciem
koła życia − dlatego starcy wracają do pozycji embriona (Niepogodzeni Julii
Hartwig), do kolan matki, gdzie znajdują ukojenie (Modlitwa starców Herberta),
do zwyczajnych dziecięcych zabaw (już niedaleko Lipskiej); w wierszu Różewi-
cza „łza śmierci” starej kobiety spaja się z uśmiechem młodziutkiej dziewczyny
(Opowiadanie o starych kobietach).

Śmierć wydobywa człowieczą bezbronność, odziera ze wszystkiego, co ze-
wnętrzne, z pozorów, dorosłej dumy i wszechwiedzy, z życiowego doświadczenia,
które okazuje się płonne i nijak nie przystaje do materii bytu, nie pozwala odpo-
wiedzieć na elementarne, nieledwie scholarskie pytania. Śmierć dosięga samego
centrum naszego człowieczeństwa, stąd właśnie jej „wstydliwość”, jej ingeren-
cja w intymność człowieczą, o której pisze Julia Hartwig, wspominając szkolne
koleżanki:

Miriam była zawsze doskonale przygotowana,
Reginka słabsza, ale poprawna.
Trzymały się razem
i razem wychodziły z klasy przed lekcją religii.

Ostatni raz spotkałyśmy się niespodziewanie u wylotu Lubartowskiej,
na granicy świeżo utworzonego getta.
Stały tam onieśmielone jakby przydarzyło im się coś wstydliwego.

J. Hartwig, Koleżanki 52

51 Śmierć jest jednak formą życia − między Zenobiuszem i dziewczyną „świt płynie”, życie trwa
mimo śmierci i w śmierci. Ta perspektywa refleksyjna implikuje obecność w literaturze licznych
literackich obrazów dziecięcej fascynacji umieraniem (Piotruś z powieści Myśliwskiego ogląda
zabijanie krów, nie może oderwać wzroku od sceny zwierzęcej kaźni; W. Myśliwski, Widnokrąg,
op. cit., s. 56, 77 i in.). Warto też wrócić uwagę, że w wielu utworach literackich zetknięcie ze śmier-
cią jest bardzo ważnym doświadczeniem dynamizującym dojrzewanie młodego bohatera. W przywo-
łanej powieści Myśliwskiego wydarzeniem wyzwalającym nieznane i ukryte sfery psychiki jest śmierć
psa. Szczegółowej analizie poddał ten proces Włodzimierz Paźniewski w powieści autobiograficznej
Klasówka z pamięci.

52 J. Hartwig, Bez pożegnania, Warszawa 2004, s. 21.
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Dziecko przestało być żebrakiem, oczekującym ludzkiej pomocy w sytuacji
doświadczenia granicznego. Tajemniczość jego reakcji na śmierć, tak silnie ekspo-
nowana w 2. połowie XIX wieku, inspirowała wnikliwe obserwacje, nakazywała
podejmowanie dociekań nad mechanizmami powodującymi spowolnienie per-
cepcji i odroczenie reakcji. Wkrótce też obraz śmierci dziecka stał się artystycz-
nym wyzwaniem, nabrał cech jakiegoś gwałtownego protestu − przeciw prawom
życia, bezwzględności losu, tragizmowi historii, głębi ludzkiego upadku.

U schyłku XX wieku dziecięca śmierć dotyka samego jądra bytu, przestaje być
śmiercią zewnętrzną, opisywaną czy to poprzez skomplikowane reakcje umierają-
cego lub obserwującego czyjąś śmierć małego człowieka, czy to poprzez dozna-
nia otoczenia. Stopniowo traci też swój charakter symboliczny − świadectwa
czasu czy dowodu kryzysu kultury i cywilizacji. W cytowanym wyżej wierszu
Lipskiej między życiem i śmiercią „świt płynie równym korytem”. Skoro tak,
to prawdziwa podróż człowieka przez życie jest podróżą wewnętrzną, rozpo-
czyna się od źródła życia i kończy przy tym samym źródle, tyle że wyschniętym.
Dlatego starzec umiera jako dziecko, onieśmielone i zawstydzone w swej nagości.
Narodziny są jednocześnie początkiem umierania; wobec tego poprzez umiera-
nie musi dokonywać się nowe narodzenie.

W obrazach umierających dzieci-starców kryje się więc nie litość nad ludzką
niedolą, nad bezradnością starości, która coraz głębiej zlewa się z fizycznymi
i psychicznymi symptomami dzieciństwa, ale przejmująca wizja umierania jako
powrotu do stanu początku. Otwiera to bardzo wątłą i niepewną perspektywę zaspo-
kojenia głodu życia: jeśli bowiem śmierć jest „snem embriona w łonie matki”
(Julia Hartwig, Niepogodzeni), zawiera w sobie już nie nadzieję, lecz zapowiedź
odrodzenia. Można zadać pytanie o intelektualne i filozoficzne podstawy tej
myśli. Reinkarnacja? Zbawienie? Roztopienie jaźni w wielkiej Osobie na różny
sposób nazywanego Absolutu? Niekoniecznie w takiej dosłowności: obraz śmierci
jako wiecznego snu to obiegowy motyw kultury. Starzec-embrion usypia „w łonie
matki”, usypia w świecie bezpiecznym, wolnym od zła i cierpienia. Umieranie jest
powrotem do niewinności, symbolicznym i dosłownym jednocześnie, jest więc
paradoksalnie tryumfem dzieciństwa nad starością, życia nad śmiercią.

Widać tu pewne analogie z opisanymi przez Eliadego hierofaniami kosmicz-
nymi. Pisze Eliade o „waloryzacjach religijnych księżyca” i symbolice jego cykli:
„Księżyc objawia człowiekowi religijnemu, że śmierć jest nierozłącznie związana
z życiem, ale także − i przede wszystkim − że śmierć nie jest ostateczna, że po niej
następują zawsze nowe narodziny”53. I tu, w poetyckim obrazie powrotu starości
do embrionalnego początku, aktualizuje się eleuzyński mit wieczności życia-
-śmierci-życia.

53 M. Eliade, Sacrum. Mit. Historia. Wybór esejów, wybór M. Czerwiński, przeł. A. Tatarkiewicz,
Warszawa 1993, s 157.
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1. Baśniowy ogród czasu

Od ostatniego dziesięciolecia XVII w. baśń zaczęła swój tryumfalny pochód
przez pokój dziecięcy. Zainicjowali ten proces: uczone damy i „kawalerowie
pióra”, doświadczeni literaci z dworu Ludwika „Słońce” i słynni do dziś ich
następcy − Charles Perrault, księżna d’Aulnoy, François Fénelon, Mlle de la Force,
księżna de Murat, Mlle Lhéritier de Villandon, Mme Leprince de Beaumont1.
Oni wszyscy, choć, jak dowodzi Jean de Trigon, pisali dla uciechy salonów fran-
cuskich, doprowadzili do istnej „mody na baśń i bajkę”. Zaskoczeni wydawa-
niem ich utworów w wersji dla dzieci (tak się stało m.in. ze słynnymi Fables
La Fontaine’a), „zainicjowali − pisze de Trigon − nowożytną książkę dla naj-
młodszych, jej fundament zasadza się na opowieści magicznej”2.

Obecność baśni w kulturze oficjalnej wynika bezpośrednio z uwarunkowań socjo-
logicznych: w XVII i XVIII w. rozpowszechniony był zwyczaj oddawania dzieci
z bogatych domów na wychowanie na wieś3. Było to zjawisko charakterystyczne
dla Europy Zachodniej, które, oczywiście, objęło również Polskę. Analizując obraz
francuskiej rodziny Philippe Ariès pisze: „nie spotyka się ich [dzieci] w paryskich
mieszkaniach, gdyż wszystkie oddaje się do mamki”; na dowód przytacza rela-
cję Henri Ferté’a: „Rzeczony du Boulay mówi, jakby nigdy nie opuścił wioski,
w której się był urodził [...]. Wiadomo, że dzieci wysyła się na wieś na mamki,
tak iż u ludzi żonatych nie więcej się widzi kołysek i pieluch niż w kancelarii
rzeczonego du Boulay’a”4. W tej właśnie modzie historycy literatury francuskiej

1 Por. na ten temat: A. Nikliborc, Początki literatury dziecięcej we Francji [w:] O literaturze dla
dzieci i młodzieży. Studia, rozprawy, szkice, red. H. Skrobiszewska, Warszawa 1975.

2 J. de Trigon, Historie de la littérature enfantine, Paris 1950, s. 19.
3 Ph. Ariès zwraca uwagę, że ma to istotne znaczenie dla kształtowania w kulturze poczucia

równości między dziećmi: dziecko oddane na wychowanie jest traktowane przez mamkę na równi
z jego mlecznym rodzeństwem.

4 Ph. Ariès, Historia dzieciństwa, op. cit., s. 201.
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dopatrują się genezy baśni Charlesa Perraulta5. Wraz z nobilitacją mieszczaństwa
i wzrostem jego zamożności mamki, niańki i piastunki sprowadzano do miast
(XVIII, zwłaszcza XIX w.), co było i tańsze, i łatwiejsze organizacyjnie, co wresz-
cie sprzyjało zachowaniu bliskich kontaktów między rodzicami i potomstwem.
W efekcie znajomość ludowych baśni przez dzieci miejskie z bogatszych domów
stała się niemal powszechna. Biadał nad tym Jędrzej Śniadecki, pisząc w 1822 r.:

Jednym z najgorszych a bardzo powszechnych zwyczajów jest opowiadanie dzieciom
nie do rzeczy bajeczek, skoro tylko mówić zaczną. [...] Powieści naszych piastunek
i służebnic są albo bez sensu o jakichś królewiczach i królowych, albo co gorzej
o upiorach i strachach lub o dziadach i babach, co dzieci jedzą. Ponieważ im dzieci bić
nie wolno, więc wymyślają dla nich straszydła, jak wróble na jęczmieniu, a na te
straszydła wybierają ubóstwo i starość. A tak dzieci, które powinny czuć uszanowanie
najgłębsze na widok sędziwego starca lub litość na widok ubogich, drżą ze strachu
na samo ich wspomnienie6.

Dzieci wzrastają w atmosferze zasłyszanych baśni, które jak żadna inna lektura
przez dalsze lata życia kojarzą się z doświadczeniami najmłodszych lat. Powroty
pamięcią w najodleglejszą przeszłość w sposób nieuchronny wywołują asocjacje
baśniowe. Lektura baśni jest bowiem − stosując określenie Eliadego − „prawy-
darzeniem, które było podstawą aktualnej ludzkiej kondycji”, restytuuje czas,
gdy świat był ożywiony, przyjazny i zrozumiały, pozwala wkroczyć w inną niż
dostępna empirii scenerię, dotknąć zasobu ludzkich historii par excellence wzor-
cowych, które kształtują formy myślenia, porządkują rzeczywistość, pozwalają
widzieć ją nie jako chaos, lecz system możliwych do odczytania znaków; wreszcie
odsłania przed człowiekiem to, co Eliade nazywa „istnieniem absolutnym, ponad-
czasowym, odpornym na stawanie się”7. W indywidualnym ludzkim życiu baśń
jest więc odpowiednikiem mitu.

Ponieważ baśń staje się powszechnie obecna w lekturowych doświadczeniach
dzieciństwa co najmniej od połowy XVIII wieku, przeto wkrótce pojawia się jako
mityczna makrosfera ludzkich doświadczeń. Jest też naturalną czasoprzestrzenią
dookreślającą bohatera dziecięcego, wymiarem, który go ukształtował i kształtuje
w jego współczesności. Przemierzanie baśniowego kosmosu ma dla dziecka war-
tość (lub antywartość) inicjacyjną, staje się rodzajem − by użyć sformułowania
Hanny Gosk − „fabuły intelektualnej, którą ostatecznie rekonstruuje czytelnik”8.

5 J. de Trigon, Les Contes de Perrault [w:] tegoż, Historie de la littérature enfantine, op. cit.
6 J. Śniadecki, O fizycznym wychowaniu dzieci. Cyt. za: I. Kaniowska-Lewańska, Literatura dla

dzieci i młodzieży do roku 1864, op. cit., s. 309-310.
7 M. Eliade, Sacrum. Mit. Historia, op. cit., s. 115, 156.
8 H. Gosk, Bohater traumatyczny w prozie Leo Lipskiego i Henryka Grynberga [w:] Postać

literacka, op. cit., s. 120.
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Chodzi nie tylko o błądzenie i zło jako elementy ludzkiego życia i porządku
egzystencjalnego (ładu istnienia), ale również o topikę, symbolikę, wybory aksjo-
logiczne. Wszystko to powoduje, że dziecko jest mieszkańcem baśniowego świata,
ale i odwrotnie: wszelkie sygnały baśniowe odsyłają postać dorosłego bohatera
do czasoprzestrzeni dzieciństwa. To właśnie dlatego Tolkien uznaje radość za
„wyróżnik prawdziwej baśni [...], za jej swoisty atrybut”9.

Wskazuje Tolkien na wiele funkcji baśniowych motywów w rzeczywistości
dorosłego człowieka − wśród nich akcentuje realizowane poprzez baśń „najstarsze
i najgłębsze pragnienie [...] wielkiej ucieczki przed śmiercią”10. To jedna z wielu.
Przywoływane motywy baśniowe odsyłają do innego świata, innego porządku rze-
czywistości, innych form istnienia. Najbardziej oczywistym punktem odniesienia
tych obszarów „inności” jest dzieciństwo, bo ono, jak żaden inny etap ludzkiego
życia, właśnie z baśnią związane jest w sposób szczególny − i za sprawą lektur,
i za sprawą wyobraźni, i za sprawą wizji podstawowych kategorii ludzkiej egzys-
tencji. W literackich nawiązaniach chodzi jednak o baśń nie jako gatunek, lecz
jako rezerwuar motywów, z baśni wyprowadzonych i związanych z dziecięcym
doświadczeniem hipotetycznego odbiorcy. Definiowanie pojęcia „baśń” jest tu
więc nieuzasadnione, podobnie jak zbędne byłoby wyznaczanie pola semantycz-
nego terminów „mitologia grecka” i „biblia”, gdy wskazujemy na obecność moty-
wów antycznych i biblijnych w literaturze oraz funkcje tradycji z motywami tymi
związanych.

Najczęściej wyzyskiwanym motywem baśniowym jest historia Kopciuszka11,
eksploatowana, parafrazowana i modyfikowana na różne sposoby w powieści po-
pularnej i powieściach dla młodzieży12, łącząca w sobie również motywy pokrew-
ne, przede wszystkim motyw sieroctwa. Kopciuszek ten jednak odczytywany jest

9 J.R.R. Tolkien, Drzewo i liść oraz Mythopeia ze wstępem Ch. Tolkiena, przekł. J. Kokot,
J.Z. Lichański, K. Sokołowski, Poznań 2000, s. 72.

10 Ibidem, s. 69.
11 O wyzyskiwaniu w literaturze popularnej wątku Kopciuszka piszą m.in.: A. Martuszewska,

Uprawdopodobniona baśń [w:] Jak szumi „Dewajtis”? Studia o powieściach Rodziewiczówny,
Kraków 1989; N. Frye, Mit, fikcja i przemieszczenie, przekł. E. Muskat-Tabakowska [w:] Studia
z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, t. 1 Wrocław 1977; J. Dunin,
Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce, Łódź 1974. W powieści popularnej
często wyzyskiwano schemat Pięknej i bestii pióra Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Motyw
Pięknej i bestii zawdzięcza kultura europejska Mlle de Villandon, ale jej wersja nie była znana, dopie-
ro dzieło Mme de Beaumont, do dziś uznane za wersję kanoniczną, zasłynęło we Francji i Europie.
Zob. też: C. Zalewski, Powracająca fala. Mityczne konteksty wybranych powieści Bolesława Prusa
i Elizy Orzeszkowej, Kraków 2005.

12 Bardzo wyrazistym przykładem jest słynna swego czasu powieść Teresy Jadwigi Kopciuszek;
tytułowa postać to dziewczynka, która „była nieszczęśliwą jak ów Kopciuszek z bajki i zdawało się
jej, że równie niesprawiedliwie prześladowaną” (T. Jadwiga, Kopciuszek, Warszawa 1923, s. 22).
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nie bezpośrednio, lecz przez pryzmat Andersenowskiej Dziewczynki z zapałkami
− a więc napiętnowany tragizmem, obojętnością ludzką i złym losem: happy end
z wersji Grimmów i Perraulta ustępuje zwykle miejsca finałowi mrocznemu,
samotnej i niezauważonej przez społeczeństwo agonii małej sieroty, nad którą
nikt nie płacze, co najwyżej, jak w Sierocej doli Prusa, „niebo łzy leje nad tym
żyjącym atomem, który, jak umiał, polecał Stwórcy duszę pełną żalu i niewy-
mownej trwogi”13. Do motywu Kopciuszka odsyła Sienkiewicz opisując Jenny14

czy Dygasiński kształtując linię losów małej Margielki. Te baśniowe sygnały,
odniesienia i nawiązania mają różną postać i różny charakter. Gdy pojawiają się
na początku utworu, nadają mu sens przypowieściowy. Tak jest w Antku, gdzie
brak nazwy miejscowej i określenia czasu wywołuje skojarzenia z łatwo rozpo-
znawalnym sygnałem genologicznym „gdzieś... kiedyś...”.

Sienkiewiczowski Janko Muzykant rozpoczyna się już bez tej ekspozycji, ale
pominięta została z kolei lokalizacja czasowo-przestrzenna (brak choćby lako-
nicznych odniesień tego typu, co sprzeczne jest z zasadami narracji realistycznej,
pozbawia utwór jednego z wyraźnych elementów uprawdopodabniających i staje
się sygnałem paraboliczności). Los dziecka pozytywistycznego metaforyzuje się,
obejmuje kwestie ogólniejszej natury, wykraczające poza dramat jednostkowy,
poza przypadłości losu związane bezpośrednio z okolicznościami, czasem, miej-
scem, uwarunkowaniami społecznymi; prowokuje pytania o charakter, zakres,
sens tragizmu egzystencji człowieka, uwikłanej z jednej strony w chorobę toczącą
społeczeństwo, z drugiej − w nieuchronny dramat przemijania.

Aby jednak wszystkie te sensy mogły zostać zaktualizowane, pozytywiści po-
trzebowali dostatecznie wymownego schematu, takiej konstrukcji, która mieści-
łaby w sobie rozliczne znaki rozpoznawcze odsyłające do sfery uwarunkowań
społecznych i egzystencjalnych jednocześnie, która porządkowałaby przebieg
ludzkiego życia, która byłaby zakotwiczona w osobowych doświadczeniach
i obserwacjach hipotetycznego odbiorcy. Taki schemat znaleźli w baśniowych
opowieściach, pozbawionych jednak happy endu. Są to więc baśnie, w których
− w przeciwieństwie do wzorca klasycznego − dobro nie odnosi zwycięstwa nad
złem, uboga sierota nie znajduje bogatego królewicza, a wiara w baśniowy
porządek życia zostaje skontrastowana z brutalną rzeczywistością.

Tak jest w poezji Asnyka. W Przestrodze dziewczynę wiezie do ślubu baśnio-
wa kareta, ale już pozbawiona czaru, aury niezwykłości i magii spełnianych
dziewczęcych snów: podmiot z ironicznym dystansem radzi dziewczynie, by wy-
rosła z „dziecinnych marzeń”, szukała na męża nie królewicza, nie „poetycznego
kochanka”, lecz − zgodnie z podpowiedzią własnej matki − „zaślubiła worek

13 B. Prus, Sieroca dola, op. cit., s. 111.
14 H. Sienkiewicz, Orso, op. cit., s. 162.
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ze złotem”15. Ale młode i piękne dziewczyny z wierszy Asnyka, niepomne
przestróg i rad, trwają w świecie baśniowych marzeń o królewiczach i rycerzach
(Czary). Życie jest jednak dalekie od reguł baśni: królewicz znika bez śladu
(Kopciuszek), rycerz nie wraca (Zaczarowana królewna), dziewczyna pozostaje
sama, pełna cierpienia i smutku.

Kończy się dzieciństwo, kończy się wiara w baśń. Niekiedy szara i nużąca,
innym razem okrutna i bezwzględna rzeczywistość burzy marzenia − i właśnie
tu, w tym nasyconym tragizmem micie Kopciuszka ukazuje Asnyk głęboko
ludzki dramat porzucania świata dzieciństwa, który wydawał się czarownie pięk-
ny, bezpieczny, baśniowo urzekający, pełen ładu i sensu. Przykładem wiersz,
w którym książę, kierując się racjonalnością „ziemskich dzieci”, nie dostrzega
ukrytych skarbów duszy ubogiej dziewczyny; nie ma tu zresztą balu, gdzie
pogardzana sierota za przyczyną matki chrzestnej mogłaby ukazać się w pełnej
krasie. Na Kopciuszka nie czeka więc nagroda za dobro serca, nie czeka książę
w zamku, nie czeka jasna radosna przyszłość...

...na jej odzież spojrzał ze wstrętem
I poszedł dalej,
I w złotej sali

Wziął jedną z poślednich dziewic.
A. Asnyk, Kopciuszek16

Przebudzenie jest brutalne i niespodziewane. Młody królewicz przechodzi mimo
pięknej dziewczyny, nie dostrzega jej, niewrażliwy na czar, urok, ciepło budzą-
cego się życia, młodość, uśmiech. Kopciuszek nie zostaje wybrany na żonę.

...na tych skarbach wróżka
Położyła swe pieczęcie,
Strzeże ocząt i serduszka
Sen cudowny i zaklęcie.

A. Asnyk, Fijołki17

Dziewczyna budzi się, zgodnie z porządkiem zdarzeń opisanych w Śpiącej
królewnie i zgodnie z porządkiem egzystencji ludzkiej, ale budzi się nie ku szczęś-
ciu, lecz ku zwyczajnemu, dorosłemu życiu, w którym już nie baśniowe dary się
liczą, już nie baśniowe piękno, czar, lecz zupełnie inne wartości: majątek i pozycja
społeczna. Dziewczyna żegna świat czarów, wróżek, bezinteresownego dobra.

15 A. Asnyk, Przestroga. Wyd. cyt.: A. Asnyk, Wiersze wybrane, op. cit., s. 123.
16 Ibidem, s. 163.
17 Ibidem, s. 52.
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Rzeczywistość, w której przyjdzie jej zamieszkać, odległa jest od baśni i nie daje
żadnej nadziei powrotu.

Nie wiem, dlaczego złożyła
Berło liliowe

I na koronki zmieniła
Swoje korony tęczowe.
Wiem, że Arkadia straciła

Swoją królowę.

Dziś tylko... wielką jest damą,
Strojną bez miary;

Ma pałac z herbem nad bramą,
Kaprysy spełnia mąż stary.
Ale już nie jest tą samą,

Znikły, ach! czary.
A. Asnyk, Abdykacja18

Tak oto ujawniają się linie napięć między topiką baśniową i jej aktualizacją
w losie dziewczyny. Istotą baśni jest bowiem fundamentalna wiara w szczęście
dla tych, którzy są mądrzy sercem, wielcy duchem, roztropni, wierni i... krzyw-
dzeni. „Bajka − pisał Julian Krzyżanowski − lubuje się w uszczęśliwianiu ludzi po-
krzywdzonych, sierotę więc, Kopciuszka robi księżniczką, najmłodszego z trzech
braci, lekceważonego przez starszych, wprowadza na niebezpieczną szklaną górę
i obdarza ręką królewny, biedakowi otwiera zaklęty skarbiec, i tak dalej, i tak
dalej”19. W twórczości Asnyka jest to jednak bajka wyzwolona z charakteru kom-
pensacyjnego20, pozbawiona nuty dydaktycznej i właściwego jej optymizmu uwi-
doczniającego się w wielkim finale, gdzie tryumfują pogardzani niegdyś, teraz
opromienieni chwałą zwycięstwa. U Asnyka pogardzani żyją w pogardzie, krzyw-
dzeni nie mogą wyrwać się z zaklętego kręgu krzywd, nie przybywa z zaświatów
matka chrzestna, by wyrwać dziewczynę z ubóstwa, a młody książę przechodzi
obok, nie dostrzegając skarbów serca; za to stary i bogaty mąż potrafi skutecznie
zamknąć bramy szczęścia.

18 Ibidem, s. 122.
19 J. Krzyżanowski, Bajki wam niosę, posłuchajcie, dzieci... [w:] Baśń i dziecko, red. H. Skrobi-

szewska, Warszawa 1978, s. 24.
20 Na kompensacyjny charakter baśni zwracał uwagę R. Caillois, Au coeur du fantastique, Paris

1965; por. tegoż Od baśni do science-fiction [w:] tegoż, Odpowiedzialność i styl. Eseje, wybór
M. Żurowski, przekład i wstęp J. Błoński, Warszawa 1967. Zob. też G. Ponnau, La folie dans la
littérature fantastique, Paris 1987; M. Schneider, Histoire de la littérature fantastique en France,
Paris 1985. Potwierdzają to również polskie ujęcia, m.in. J. Ługowska, Bajka w literaturze dzie-
cięcej, Warszawa 1998.



309

1. Baśniowy ogród czasu

Motywy baśniowe krzyżują się z motywami miłości rycerskiej, wywiedzionymi
z twórczości takich autorów jak Marie de France, Guillaume de Lorris, Chrétien
de Troyes. Ten sposób porządkowania doświadczeń egzystencjalnych powraca
w literaturze, zwłaszcza w poezji lat dalszych. Życie wraz z szeregiem jego zasad-
niczych doświadczeń rzadko bywa ujmowane z perspektywy baśni klasycznej,
w której rzeczywistość charakteryzuje wysoki stopień uporządkowania wartości.
Częściej wyzwala różnorodne sfery napięć w stosunku do modelu wzorcowego21.

Motyw Kopciuszka powraca w literaturze najczęściej, jest najbardziej powszech-
nym, niekiedy zbanalizowanym punktem odniesień. Towarzyszą mu mniej już
liczne, ale równie wyraziste odniesienia do innych baśniowych motywów wędrow-
nych. W Synu Boginki Dygasiński parafrazuje przekaz o podstarzałych małżon-
kach, którzy nie mogą doczekać się dzieci; Łabędzie buduje na opozycji świata
realnego i zatopionego królestwa. Analogiczne przekształcenia motywów wywie-
dzionych z tradycji baśniowej można dostrzec w Królewnie Zorzyczce (cudowne
narodziny), Małgorzatce, Jaskierze, Kosie, Cierniaku i Tęczy, Jaśku Sieczku, Panu
z dużą głową. Zakres tych odwołań i sposób transformacji tworzywa ludowego
dowodzą, że wpisanie paradygmatu baśniowego w konstrukcję losów postaci nie
jest zjawiskiem incydentalnym, przeciwnie: trwa w prezentowaniu bohatera lite-
rackiego, w sposób szczególnie wyrazisty bohatera dziecięcego, tu bowiem krąg
odniesień, nawiązań, aluzji baśniowych wydaje się najbardziej naturalny. Jest rze-
czą charakterystyczną, że baśń wpisana w losy dziecka zmienia się w antybaśń,
happy end − w wielki dramat; przykładem Nad kołyską Władysława Bełzy:
w śpiącym „małym pacholęciu” poeta widzi baśniowego rycerza (aluzja do
legendy o rycerzach uśpionych w Tatrach), ma jednak świadomość, że są to jedy-
nie życzenia dorosłego człowieka, czas dzieciństwa minie i „płomień uczuć
ostudzi”.

Kontrast zbudowany na opozycji baśń − antybaśń powraca w Omyłce Prusa.
Wyprawa chłopca do tajemniczego domu, w którym mieszkał człowiek posądzony
o kolaborację22, przebiega od rajskiego ogrodu, w centrum którego stoi rodzinny

21 Ważnym, a nie podjętym tu zagadnieniem, które wymaga szczegółowego rozpoznania, jest
psychologiczna motywacja działań bohatera baśniowego: postać podejmuje je w nadziei na nagrodę.
Philip G. Zimbardo sygnalizuje tę kwestię, poddając analizie opowieść L.F. Bauma Czarnoksiężnik
z Krainy Oz (P.G. Zimbardo, Społeczno-poznawcze teorie motywacji [w:] tegoż, Psychologia i życie,
tłum. E. Czerniawska, J. Łuczyński, J. Radzicki i J. Suchecki, Warszawa 1999, s. 445).

22 Anna Martuszewska przywołuje ogłoszone przez Prusa w „Tygodniku Ilustrowanym” wspomnie-
nie z lat dziecięcych i dowodzi, że Omyłka powstała na kanwie przeżyć pisarza ( A. Martuszewska,
Zdrajca w oczach pozytywistów [w:] Obraz zdrajcy i szpiega w kulturach słowiańskich, red. T. Dąbek-
-Wirgowa i A.Z. Makowiecki, Warszawa 1999). Na autobiograficzne podłoże utworu zwracano
uwagę już wcześniej, doszukiwano się jednak odniesień nie do dzieciństwa Prusa, lecz do udziału
w powstaniu (K. Tokarzówna, Autobiograficzne tło i realia „Omyłki” Bolesława Prusa [w:] Prace
o literaturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu, Wrocław 1966).
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dom, do ogrodu dzikiego, wywołującego negatywne stany uczuciowe: przeraże-
nie, poczucie osamotnienia, paraliżujący lęk. Pojawiają się tu ptaki i zwierzęta,
ale nie są one człowiekowi przyjazne, ich obecność wzmaga wrażenie dzikoś-
ci ogrodu, który przez swą dziwaczność, pierwotność jest wrogi człowiekowi.
Szczególne znaczenie dla wymowy tego obrazu mają trzy elementy: węże, kulawy
bocian i zniszczona chata.

Stała ona [chata] w dzikiej okolicy, o paręset kroków od bocznej drogi kręto biegnącej
przez pola. Otaczały ją krzaki gęste i wysokie, pełne ptaków i gniazd, tudzież głębokie
i zarośnięte wąwozy, o ścianach stromych i poszarpanych. Częstokroć nad głową za-
szumiało mi stado kuropatw albo spod nóg wyrwał się zając. W wilgotnych zaroślach
spotykałem węże, a w ścianach wąwozów ciemne otwory jam lisich. Krążąc w pewnej
odległości od chaty obszedłem ją naokoło. W jednym miejscu uderzył mnie cichy, lecz
ciągły szelest; z bijącym sercem podkradłem się bliżej i ujrzałem strumień wody prędko
biegnący po łożysku z wapiennych kamyków.
Bałem się, alem postąpił jeszcze kilkadziesiąt kroków. Ściany wąwozu zniżały się w tym
miejscu, wreszcie znikły. Dotarłem do małego zagłębienia, skąd wypływał strumień
kipiący jak woda w garnku. Rosła tu dziewanna wyższa ode mnie. Ścisnąłem płaszcz
mocno postanowiwszy uciekać za najmniejszym szmerem − i zanurzyłem się między
badyle. Po małej chwilce dziewanna zmalała; podniosłem głowę i zobaczyłem chatę.
Stała na opoczystym wzgórku oblana ciepłymi potokami słońca; przed nią leżało mnós-
two zaczętych i dokończonych koszów, między którymi przechadzał się kulawy bocian.
Ze ścian od dawna odpadło wapno, szczeliny między deskami były zamazane kruszącą
się gliną, okienka w niektórych miejscach zamiast szyb zasłonięte były pęcherzem23.

Do chaty prowadzi droga kręta, która wije się pośród dzikich chaszczy. Dom
otaczają „wilgotne zarośla”, wężom i lisom towarzyszą ptaki − opis podkreśla
kontrast między tym, co wysokie, i tym, co niskie. Ściany wąwozu w pewnej
chwili zniżają się, podobnie jak dziewanna otaczająca chałupę − widać wyraźnie,
że wraz z zagłębianiem się w dziką przestrzeń mały bohater doznaje uczucia jej
„oswojenia”. Chałupę otaczają badyle − przywodzi to na myśl baśniowy motyw nie-
dostępnego zamku, do którego drogę przecina gęsty żywopłot (Śpiąca królewna).
Pokonawszy przeszkodę bohater może zobaczyć chatę − musi jednak podnieść
głowę. Chata zapewne była niska, podniesienie głowy sugeruje niewielką odleg-
łość między obserwatorem i oglądanym obiektem, zarazem wprowadza kolejne
nawiązania baśniowe: chata staje się zamkiem, starym, zaniedbanym, pełnym
szczelin i śladów zniszczenia. Chata − to szczegół znaczeniowo istotny − jest
„oblana ciepłymi potokami słońca”, zatem mimo swej szkaradności budzi uczucia
dodatnie. Słońce jest „ciepłe”, nadaje więc obrazowi charakter przyjazny, co oczy-
wiście kontrastuje z „antyrajskim” charakterem ogrodu.

23 B. Prus, Omyłka, op. cit., s. 198-199.
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Narrator dwukrotnie wspomina o wodzie płynącej przez ogród. Jest to stru-
mień, którego źródło bije opodal domu. Jeśli odnieść opis do symboliki biblijnej,
zyskuje on nieoczekiwaną głębię znaczeniową. Woda jako symbol życia zapo-
wiada doniosłość pozytywnej roli domu (domownika) w prezentowanych zdarze-
niach. Jednocześnie sam obraz przywodzi na myśl zawartą w Księdze Ezechiela
wizję nowej świątyni, spod której wypływa źródło wody („woda wypływała spod
prawej strony świątyni”24). W tym kontekście usakralizowany zostaje dom, a sło-
neczne światło, które go opromienia, wzmacnia napięcie między dwoma odmien-
nymi obrazami chaty i ogrodu, jakie malują się przed oczami dziecięcego bohatera.

Obok domu „przechadzał się kulawy bocian”, ptak który w kulturze ma specjal-
ne znaczenia symboliczne: jest zwiastunem szczęścia, płodności, czujności, a dom,
na którym uwił swe gniazdo, ma być wolny od pożarów, dostatni i szczęśliwy.
Leopold Staff nazywa bociana „polskich słomianych strzech świętym Floria-
nem” (Ptactwo na czas wojny), Mickiewicz w Panu Tadeuszu zwiastunem dob-
rej nowiny i „wczesnym sztandarem wiosny” (ks. 11, w. 24). W Głupim Franku
Konopnickiej dziecko pokazuje wszystkim bociana − symbol polskiego domu,
przeciwstawiony ekspansjonizmowi niemieckich kolonizatorów, budzący nadzieję
na ocalenie ziemi i utrzymanie jej w polskich rękach. Prusowski bocian, podobnie
jak dom, jest ułomny, okaleczony, cierpiący, jest bytem niepełnym. Jak cały ogród,
tak stojąca w jego centrum chata i przechadzający się bocian niosą podwójne
znaczenia, są rozpięte między sprzecznościami: z jednej strony wywołują asocja-
cje pozytywne (ogród jako raj, dom − znak bezpieczeństwa, bocian − zwiastun
szczęścia), z drugiej − negatywne (niepokój wywołany przez zdziczały ogród,
niszczejący dom i okulawionego ptaka).

Wszystkie te sensy spaja schemat baśniowy: zaciekawiony dziecięcy bohater
przedziera się przez dzikie ostępy do chaty ustylizowanej na tajemniczy zamek.

W Sienkiewiczowskim Janku Muzykancie scenę, w której chłopiec wyciąga
rękę, by bodaj dotknąć wymarzonych skrzypiec, dynamizuje gęstniejąca atmo-
sfera baśniowości: skrzypce promienieją, a ptaki, pełniące tu funkcję cudownych
pomocników czy może raczej towarzyszy25, spieszą z radą − jeden z dobrą,
drugi ze złą. Trudno nie dostrzec tu nawiązań do ludowej wiary w anioła i diabła,
które towarzyszą człowiekowi w ciągu życia, a w chwili śmierci walczą o duszę
umierającego.

Ach! wszystko było śliczne i prawie czarodziejskie; Janek też patrzył coraz chciwiej.
Przykucnąwszy w łopuchach, z łokciami opartymi o chude kolana, z otwartymi ustami
patrzył i patrzył. To strach przejmował go na miejscu, to jakaś nieprzezwyciężona
chęć pchała go naprzód. Czy czary jakie, czy co?... Ale te skrzypce w jasności czasem

24 Ez 47, 1 i 2.
25 Por. na ten temat m.in. J. Krzyżanowski, W świecie bajki ludowej, op. cit.
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zdawały się przybliżać, jakoby płynąc ku dziecku... Chwilami przygasały, aby znów
rozpromienić się jeszcze bardziej. Czary, wyraźne czary! Tymczasem wiatr powiewał;
zaszumiały cicho drzewa, załopotały łopuchy, a Janek jakoby wyraźnie słyszał:
− Idź, Janku! w kredensie nie ma nikogo... idź, Janku!...
Noc była widna, jasna. W ogrodzie dworskim nad stawem słowik zaczął śpiewać i po-
gwizdywać cicho, to głośniej: „Idź, pójdź! weź!” Lelek poczciwy cichym lotem zakrę-
cił się koło głowy dziecka i zawołał: „Janku, nie! nie!” Ale lelek odleciał, a słowik został
i łopuchy coraz wyraźniej mruczały: „Tam nie ma nikogo!” Skrzypce rozpromieniły
się znowu...26

Wprowadzenie mowy pozornie zależnej znosi dystans między narratorem i bo-
haterem, świat ukazany zostaje z perspektywy małego chłopca, niepewnego, za-
lęknionego27. Narrator balansuje między perspektywą „dorosłą”, zdystansowaną,
zobiektywizowaną, i − z drugiej strony − dziecięcą; ta ostatnia zdecydowanie
dominuje, nadając opisowi znamiona rwącego się monologu wewnętrznego. Dzięki
temu przeżycia małego bohatera oddane są przekonująco i sugestywnie, powstaje
obraz zmiennych stanów psychicznych dziecka znajdującego się pod wpływem
niezrozumiałych dla niego, niemożliwych ani do racjonalizacji, ani do okiełzna-
nia bodźców wewnętrznych. Struktura baśni jest tutaj wzorcem, wedle którego
została przedstawiona psychika dziecka.

Dystans między narratorem i bohaterem redukuje wedle tego samego wzorca
Dygasiński jako autor Beldonka, uzyskując dzięki temu podobny efekt jak Sien-
kiewicz.

[Beldonek] podparł sobie głowę na obu rękach, sam nie wiedział, o czym myślał.
Zdawało mu się, że w tamtej stronie, gdzie słoneczko zgasło, przepióreczki wołają na
niego: „Beldo-nek, Beldo-nek!...” I potem znowu: „Idź − precz! idź − precz!...”28

Rozdwojenie bohatera, niezdecydowanie, wahanie oddane jest poprzez dwugłos
ptaków: raz „ciągną” Beldonka ku „chłopskim pólkom”, po chwili zniechęcają,
stosownie do sinusoidalnego rytmu ambiwalentnych doznań chłopca. Wprowadzenie
form deminutywnych wzmacnia dziecięcość perspektywy opisowej; w analogiczny

26 H. Sienkiewicz, Janko Muzykant, op. cit., s. 21.
27 Analogiczną funkcję pełni kreacja narratora w Omyłce: narrator sięga ku odległej przeszłości

i opowiada o niej w taki sposób, w jaki rzeczywistość jawiła się przed jego oczami, gdy miał kilka
lat (w początkowej części siedem, w końcowej − dziewięć). Wprowadzenie tej perspektywy wytwarza
rodzaj gry między czytelnikiem i narratorem: odbiorca bowiem wie więcej niż narrator, przewiduje
rozwój wypadków, z różnych odnotowywanych przez narratora i niezrozumiałych z perspektywy
dziecka sygnałów buduje obraz rzeczywistości nieprzystający do wyobrażeń społeczności lokalnej,
rzucającej na tajemniczego sąsiada posądzenie o zdradę. Dorosły narrator zasłania się brakiem
pamięci, gdy nie dość precyzyjnie odtwarza zdarzenia („zdaje się, że...”, „nie pamiętam...”).

28 A. Dygasiński, Beldonek, op. cit., s. 17.
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sposób wyzyskuje Dygasiński zdrobnienia w niewielkim opowiadaniu Kuropatwy,
podobnie, choć w mniejszym już zakresie, Prus w Antku. Ostatnie z wymienionych
opowiadań wprowadza − jak już zwracano uwagę − formułę przypowieści, której
podstawowym sygnałem jest odrealnienie czasowe i przestrzenne opowiedzianej
historii. Ma ono swoje uzasadnienie specyficzne w dziecięcym sposobie postrze-
gania rzeczywistości: najbliższa okolica, znana, oswojona, jest zarazem i mikro-,
i makroświatem, baśniową czasoprzestrzenią dzieciństwa, która nie wymaga nazy-
wania − jest bowiem wszystkim, początkiem świata i jego końcem, poza którym
rozciąga się bezkresna otchłań nieznanego.

To usytuowanie narratora w przestrzeni dziecięcej wiedzy (niewiedzy) i świa-
domości (nieświadomości) pojawia się również w Zygmuncie Ławiczu... Orzesz-
kowej. Zygmunt był małym chłopcem, gdy jego ojciec wyjeżdżał na Syberię,
jako człowiek dorosły niewiele więc może sobie przypomnieć, niewiele z tych
zdarzeń pamięta, stąd też i czytelnik nie ma do końca jasności w kwestii rodzaju
działalności patriotycznej, za którą niegdysiejszy carski urzędnik został areszto-
wany. Po kilku latach Orzeszkowa wyzyskała pomysł ograniczenia wiedzy narra-
tora pisząc Nad Niemnem. Janek, zaprowadziwszy Justynę do miejsca, w którym
żegnał odchodzącego do powstania ojca, wspomina dawne przeżycia związane
z jego ostatnim widzeniem. Janek stał się narratorem historii, która znalazła się
w centralnej sferze baśniowo-mitologicznych sensów powieści. Opowiadając
Justynie o dramatycznych zdarzeniach doznawał silnych emocji, „do dziś to
wspomnienie rwało mu głos w piersi”29. Oboje pogrążeni w tych przywołanych
przeżyciach „nie słyszeli szczebiotu ptastwa, który nad nimi rozlegał się coraz
głośniej”30. Janek, opisując swe pożegnanie z ojcem, zwracał uwagę właśnie na
śpiew ptaków: od śpiewu ptaków cała relacja się rozpoczyna („Cichość panowała
na rzece, na brzegach, tylko w borze słowik śpiewał...”31), śpiew ptaków towa-
rzyszy ostatniemu spojrzeniu na ojca, który oddala się w towarzystwie Andrzeja
Korczyńskiego („...w tym miejscu z oczu naszych znikli... Słowik w borze śpie-
wał...”32). Ptaki zamilkły, gdy dotarły pierwsze niepokojące wieści „o nich”
(„Słowik już wtenczas nie śpiewał, tylko gdzieniegdzie podejmowały się znad
boru chmury wszelakiego ptastwa i jak zwariowane, z przeraźliwymi krzykami
latały nad borem”33). Opowieści Jana Orzeszkowa nadaje wyraźne rysy dziecię-
cości − cofając się do minionych zdarzeń młodzieniec staje się chłopcem, zwraca
uwagę na szczegóły: kolor czapek powstańców, taneczny stęp koni, pogodę,
szum lasu, odgłosy strzelaniny, plusk wody, gesty bliskich, a nawet zupełnie

29 E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, op. cit., t. II, s. 148.
30 Ibidem, s. 148.
31 Ibidem, s. 145.
32 Ibidem, s. 146.
33 Ibidem, s. 146.
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obojętnych mu osób. Nie rozumie sensu zdarzeń, których jest świadkiem, może
nawet mimowolnym uczestnikiem, odbiera jednak nastrój, który im towarzyszy,
czuje ludzki niepokój, lęk, zagęszczającą się atmosferę nadciągającego dramatu.

W narracji Janowej zwraca również uwagę inny „moment dziecięcy” − jest to
mianowicie obecność matki („...mocno uczepiłem się matki, która fartuch przy
oczach trzymała”34), jedynej w tym tragicznym świecie ostoi bezpieczeństwa
i ładu. Z perspektywy topiki baśniowej jest to matka chrzestna, „wróżka-matka,
gotowa użyć swej mocy w krytycznej chwili”, jak pisał Bettelheim35. Ewa Ihna-
towicz zwraca uwagę, że „mały bohater jest świadkiem wydarzeń niezwykłej wagi
i o niezwykłym tragizmie. Dziecko, któremu dorośli nie mają czasu i ochoty tłu-
maczyć, co się dzieje, wyostrzoną wrażliwością przeczuwa, że zachodzi coś osta-
tecznego, i patrzy tym szerzej otwartymi oczami. Właśnie tak, szeroko otwartymi
oczami dziecka, ogląda powstanie styczniowe i wydarzenia z nim związane czy-
telnik Nad Niemnem, Zygmunta Ławicza i jego kolegów, Omyłki, Dusz w niewoli.
Rozpad rodziny, śmierć matki, katastrofę materialną przeżywają, każde na swój
sposób, Anielka i mali przyjaciele szkapy. Zarówno w przypadku powstania, jak
w przypadku społeczno-ekonomiczno-politycznych tragedii rodzinnych, spojrze-
nie dziecka, pozornie ograniczające, uwydatnia grozę położenia i jego przyczyn”36.

Jest to więc strategia pisarska obliczona na czytelniczą domyślność i ominięcie
czujności cenzury, ale jednocześnie − poprzez aktywizowanie uwagi odbiorcy,
jego wyobraźni, świadomości, w końcu wspomnień związanych z nieodległymi
zdarzeniami historycznymi − dynamizująca proces lektury, wzmagająca napięcie
między tym, co powiedziane wprost, a tym, co uruchamia indywidualna świa-
domość i co wpisuje się w jednostkową ludzką historię. Nie jest to jednak zabieg
wykraczający poza teleologię procesu twórczego i dyskurs z czytelnikiem. Ograni-
czenie wiedzy narratora ma uzasadnienie w poszukiwaniu środków perswazyj-
nych, a nie w odkrywaniu swoistości dziecięcego postrzegania świata. Rezer-
wuar tych środków znajduje Orzeszkowa w czasoprzestrzeni baśni (atmosfera
tajemnicy, brak precyzyjnych ram czasowych opowieści, świat przyrody ukazany
jako czująca i przeżywająca część Wszechświata, walka dobrych i złych mocy,
rycerski etos walczących).

Nadniemeńska opowieść Janka o zdarzeniach z czasu dzieciństwa jest − mimo
wszelkich napięć dramatycznych − bardzo silnie stylizowana baśniowo; jest to
baśń mroczna, zbudowana na zaprzeczonym stereotypie, na kontraście między
tym, co było, i tym, co zgodnie z baśniowymi prawidłami być powinno. Wyjazd
ojca na wojnę − to sytuacja w rzeczywistości baśniowej dość powszechna, tyle że

34 Ibidem, s. 147.
35 B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne, op. cit., t. I, s. 141.
36 E. Ihnatowicz, Dzieciństwo niemityczne, op. cit., s. 16.
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nie nastąpią już rządy synów, spośród których najmłodszy będzie miał okazję
wykazać się przymiotami serca i umysłu, by zasłużyć na koronę, berło i rękę
pięknej królewny. Rękę królewny Janek dostanie, ale nie za dowody heroizmu
znaczniejsze niż współbraci, lecz w nagrodę za wierność największym ideałom,
którym i poległy ojciec służył37.

Zabiegi stosowane w przywołanych utworach przez Sienkiewicza, Prusa i Orzesz-
kową polegały na użyciu wzorca baśniowego do oddania rzeczywistości w taki
sposób, w jaki jawi się przed oczami (w świadomości) dziecięcego bohatera. Jest
to więc swoiste „udoroślenie” baśni, przeszczepienie obowiązujących w niej wzor-
ców na dziecięcą psychikę.

Maria Konopnicka pierwsza korzystała z pośrednictwa udziecinnionej baśni
w aktualizowaniu mitów. Poprzedzający ją twórcy albo pozostawiali baśń w jej
rdzennej ludowej postaci (Zmorski, Gliński, Lompa), albo też, przystosowując
do potrzeb dziecięcego pokoju, infantylizowali poprzez uproszczenie problema-
tyki i fabuły oraz ekspozycję sensów dydaktycznych (Jadwiga Chrząszczewska,
Jadwiga Warnkówna, Władysław Anczyc). Założenia twórcze Konopnickiej jako
autorki O krasnoludkach... można zrekonstruować następująco: dziecko porząd-
kuje rzeczywistość wedle schematów baśniowych (dobro − zło, nagroda − kara,
piękno − brzydota, sprawiedliwość − krzywda). W myśleniu dziecka, podobnie jak
w umysłowości człowieka pierwotnego, magia splata się w nierozerwalny sposób
z rzeczywistością. To, co baśniowe, z samej swej istoty jest więc tym, co dzie-
cięce. Szczególnie Młoda Polska sprzyjała takiemu podejściu, szukała bowiem
pierwotności reprezentowanej przez człowieka przedcywilizacyjnego38; schematy
baśniowe w porządkowaniu rzeczywistości wprowadzane były − jak dowiedzio-
no wyżej − już w pozytywizmie; podobnie jak Biblia, baśń podsuwa bowiem
gotowe scenariusze tyczące się rozwiązań z zakresu i fabuły, i kreacji bohatera,

37 Podobne treści można znaleźć we Wspomnieniach z lat dziecinnych Reymonta.
38 Pisał Leśmian: „zdaje się, że [...] na swobodzie ducha oparte spokrewnienie się ze światem

i z zaświatem ludowym bezwzględnie wyźródłowi i używotni język, który już sam w sobie i sam
przez się zataja nieobliczalne w swych skutkach nakazy twórcze, jako odwieczne rozwiewisko
najzaranniejszych wspomnień, najpierwotniejszych wrażeń i najnieśmiertelniejszych widów i nie-
widów” (105. Do redakcji „Ponowy”. Cyt. za: B. Leśmian, Poezje wybrane, op. cit., s. XVI). Antoni
Lange w 1890 r. pisał: „Modernizm chce dzieła, które by się stało uniwersalnym, w którym zawarto
by przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, które by było architekturą i malarstwem, muzyką i poezją,
liryką i dramatem: które by połączyło Biblię i Zendawestę, Iliadę i Komedię ludzką, historię don Juana
i don Kichota, Fausta i Hamleta, Legendę wieków, Komedię ludzką i historię Rougon-Macquartów;
w którym by się znalazły sacra profanis, które by było naraz religią i kosmogonią, filozofią i psycho-
logią, socjologią i techniką, matematyką, mistyką i poezją, analizą i syntezą; które by było nie tylko
kopią natury, ale i naturą samą; które by tak się z nią zlało, że by zniknęły granice sztuki i natury”
(A. Lange, Modernizm. „Tygodnik Ilustrowany” 1890). Baśń młodopolska jest niejako dosłowną
egzemplifikacją tego ideału dzieła.
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i aksjologii. Zwraca uwagę na ich obecność Józef Bachórz poddając analizie
powieści Prusa i Orzeszkowej: „Schematy baśniowe mniej lub bardziej przebierane
w fabuły historyczne, przygodowe, romansowe, sensacyjne, kryminalne itd., nie-
ustannie krążą po beletrystyce popularnej, gdzie zazwyczaj skrywa się ich obec-
ność. Sugeruje się mianowicie czytelnikowi, że otrzymuje on oryginalny pomysł
oraz «prawdę i tylko prawdę» w obrazowaniu życia. Czyżby twórca Lalki i autorka
Nad Niemnem − w których to utworach jest oryginalności oraz «prawdy i tylko
prawdy» o rzeczywistości zadziwiająco wiele − nie chcieli taić jeszcze i tej praw-
dy, że oto cała bogata materia życia i myślenia o nim krystalizuje się jednak
wokół baśniowo-mitycznych osnów fabularnych?”39. Wpisana w schemat baśnio-
wy rzeczywistość przedstawiona nabiera charakteru przypowieści40 lub sięga − jak
w Sienkiewiczowskiej Trylogii − wzorców paraboliczno-hagiograficznych.

Granica między myśleniem baśniowym i mitotwórczym czy legendowym jest
płynna − każda z tych konwencji prowadzi ku sensom parabolicznym. Rzadko,
jak dowodzi Ewa Ihnatowicz, „można odnaleźć w literaturze pozytywistycznej
związki z mitem dzieciństwa pojętym szerzej, w kategoriach poszukiwania zbio-
rowej tożsamości, złotego czasu równowagi, harmonii, twórczości”41. Jako przy-
kład takich odniesień wskazuje Ihnatowicz Nad Niemnem: legenda o Janie
i Cecylii jest w istocie „arką przymierza”, formą powrotu do wieku dziecięcej
szczęśliwości, „złotego czasu początku”42. W innej pracy Ewa Ihnatowicz dowo-
dzi, że „przestrzeń bohatyrowicka [...] to również mityczna kraina dzieciństwa.
Obrzędy kultury agrarnej, przechowywane w zbiorowej podświadomości, realizują
się ciągle na nowo, decydując o ciągłości kultury”43. Szczególnym przykładem
takich odniesień jest znany już w pozytywizmie mit Tatr, sprzężony z mitem
dzieciństwa; jest on „mitem zarówno dzieciństwa Ziemi, jak i dzieciństwa kultu-
rowego Polaków-Słowian”44.

Znajduje to szczególną egzemplifikację w O krasnoludkach i sierotce Marysi
Konopnickiej, gdzie formę baśni-mitu-metafory zyskuje przypowieść, w której
legendzie o uśpionych tatrzańskich rycerzach zostaje narzucona lekcja świado-
mości dziecięcej. Jak pisze Ewa Paczoska: „Nagrodzona, ale i naznaczona przez
królową Tatrę, Marysia podejmuje trud rekonstrukcji związku Skrobka z ziemią,

39 J. Bachórz, Powieść realistyczną bajką [w:] Andersen − baśń wobec świata. Materiały z sesji
literackiej, red. M. Hempowicz, Gdańsk 1997, s. 74.

40 Por. m.in. E. Owczarz, Między retoryką a dowolnością. Wśród romantycznych struktur po-
wieściowych w okresie międzypowstaniowym, Toruń 1993 − autorka poddaje analizie przestrzenie
sensów parabolicznych w powieściach Kraszewskiego, Dziekońskiego i Chojeckiego.

41 E. Ihnatowicz, Dzieciństwo niemityczne, op. cit., s. 10.
42 Ibidem.
43 E. Ihnatowicz, Literacki świat rzeczy, op. cit., s. 79.
44 E. Ihnatowicz, Dzieciństwo niemityczne, op. cit., s. 12.
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zakończony zwycięstwem. Można więc powiedzieć, że sierotka z baśni wstępuje
tym samym na Panteon bohaterów narodowych końca wieku, utrwalony również
w literaturze popularnej”45.

Baśnie i legendy o rycerzach uśpionych i oczekujących na czas lub hasło walki
rozpowszechnione były w Europie − wystarczy przywołać króla Artura i ryce-
rzy Okrągłego Stołu, Fryderyka I Barbarossę i Fryderyka II von Hohenstaufena,
czeskich rycerzy śpiących na górze Blaniku, serbskiego królewicza Marka, mo-
rawskiego księcia Światopełka, czarnogórskiego księcia Iwana Czarnego. Mo-
tyw królowej Tatry wywodzi się z tego samego ludowego źródła i stanowi jego
daleko idącą trawestację wpisaną i w mitologię narodu, i w mit czasu46. Wólka
Głodowa jest swoistym pars pro toto ojczyzny; jest (czy raczej staje się) „bło-
gosławionym zakątkiem, w którym mieszka ubóstwo i praca”, zakątkiem który
dzięki przemianie i odnowie człowieka ma wzrastać w moc, potęgę i prawość.
W tym kontekście motyw rycerzy uśpionych w Tatrach nabiera specyficznego
znaczenia47: dokonana przez Konopnicką trawestacja motywu polega na ujed-
noliceniu mitologii ludowej i narodowej oraz „gnomizacji” motywu rycerskiego
(krasnoludki są skarlałymi rycerzami).

Dzieło Konopnickiej to partytura rozpisana na dwa głosy: jeden z nich to
opera seria, drugi − opera comica. Konopnicka okazuje się znakomitą parodystką,
świadczą o tym kreacje uczonego męża Koszałka-Opałka, podrzutka Podziomka,
a i samego ich króla z brodą przymarzniętą do tronu. Błystek jest zresztą nie
tylko parodią rycersko-królewskiego majestatu w tej jego odmianie, jaką nadały
mu czasy średniowieczne. Jest także parodią motywu Fryderyka I Barbarossy,
który − wedle bajecznych opowieści niemieckich48 − siedząc przy stole wraz
z sześcioma rycerzami zasnął w górskiej jaskini; broda zaś jego długością swą
przewyższa długość stołu, a gdy przekroczy ją trzykrotnie, nadejdzie czas obudze-
nia i ponownego nadejścia cesarza, który zapewni Niemcom pierwsze miejsce

45 E. Paczoska, Konstelacje „Sierotki Marysi” [w:] „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” Marii
Konopnickiej w stulecie pierwszego wydania, op. cit., s. 13.

46 Duże znaczenie ma wskazany przez Ewę Paczoską „bohaterski” kontekst pomnikowy i ikono-
graficzny: uroczystości rocznicowe ku czci Mickiewicza (związane ze wzniesieniem pomników
w Warszawie i Krakowie), malarstwo Styki i Kossaka − wszystko to zwraca uwagę Konopnickiej na
obszar polskiego uniwersum (E. Paczoska, Konstelacje „Sierotki Marysi”, op. cit.).

47 Przestrzeń Tatr ulega sakralizacji za sprawą królowej Tatry, w której rysach Bogdan Mazan
odnajduje rysy Madonny (B. Mazan, Madonna przemieniona, czyli tożsamość śpiewu u Marii Konop-
nickiej (wiersz „Giotto” w świetle baśni „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”) [w:] „O krasno-
ludkach i o sierotce Marysi” Marii Konopnickiej w stulecie pierwszego wydania, op. cit.).

48 Sprawa to tym bardziej uzasadniona, że istnieją domniemania, ostatecznie nie zweryfikowane,
wedle których Konopnicka napisała swą baśń do gotowych ilustracji niemieckich; por. m.in. J. Cieśli-
kowski, Marii Konopnickiej książki z obrazkami. „Acta Universitatis Vratislaviensis” Nr 1. „Prace
Literackie” III, Wrocław 1961.
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wśród narodów Europy. Błystek, Opałek, Podziomek − to postacie jakby żywcem
wyjęte z poematu heroikomicznego; w tym samym nurcie gatunkowym utrzy-
mana jest zabawna kronika spisywana przez uczonego męża, a będąca in extenso
parodią stylu Jana Długosza49.

Na tę humorystyczno-parodystyczną trawestację motywu rycerzy uśpionych
w Tatrach (opera comica) nakłada się trawestacja utrzymana w konwencji poważ-
nej (opera seria): uwspółcześnione odczytanie mitu narodowego, dostosowane
do potrzeb i możliwości percepcyjnych dziecka. Krasnoludki w tym ujęciu to
pomniejszeni rycerze, przykrojeni do potrzeb chwili, ukształtowani wedle miary
czasu (trudne zakręty historii ujarzmianego narodu). Etos rycerski został tu od-
czytany jako heroiczny etos pracy. Skrobek, co niegdyś „zwątpił o sobie”, teraz,
na znak dany przez krasnoludki (posłańców czasu), przełamał się wewnętrznie,
wykarczował pole, zaorał, zasiał i jeszcze tegoż roku zebrał plon trzykrotny. Jego
dzieło prowadzi do pokonania sieroctwa, które zyskuje charakter mityczny: sie-
roctwa ziemi, chłopa, dziecka i samych małych rycerzy, w końcu również sieroc-
twa ojczyzny50. Heroizm propagowany przez Konopnicką w baśni, jeśli ogra-
niczyć go do odniesień stricte pozytywistycznych, to heroizm pracy − do pracy
„zauroczają” chłopa krasnoludki, a on za ich sprawą podejmuje bohaterski trud.
Można tu wskazać bliskie i zapewne nieprzypadkowe pokrewieństwa z ideologią
Nad Niemnem. Zagadnienie to wymaga szczegółowego rozpoznania, można jed-
nak postawić tezę, że Konopnicka daje tę samą lekcję, co Orzeszkowa, tyle że
słuchaczami tej lekcji są inni odbiorcy i do nich trzeba mówić językiem innych
(nie infantylnych, lecz wywiedzionych z odmiennych sfer kultury) symboli i od-
miennej topiki. Odniesienia historyczne Nad Niemnem są zastąpione przez
odniesienia baśniowe Krasnoludków, ale sensotwórcza struktura mitu pozostaje
nietknięta. Nad nią nadbudowuje Konopnicka znaczenia nowe i nowe mityczno-
-symboliczne treści.

Inspiratorami dzieła Skrobka stają się krasnoludki, rycerze nie tyle sami doko-
nujący przemiany, ile właściwie po Norwidowemu „zachwycający” do niej. Budzą
się z wiosną, gdy nadchodzi pełnia czasu. Porzucają zimowe schronienie, a doko-
nawszy swego dzieła wracają do ukrytego w kryształowej grocie królestwa. Jak
Fryderyk Barbarossa pozostają w skalnej jaskini, jak Fryderyk Barbarossa są po-
słańcami czasu, przybywają, by przywrócić Polakom ich miejsce wśród wolnych
narodów. Za ich sprawą mała ojczyzna, ograniczona do ram Wólki Głodowej,

49 Kwestia rycerskości związana jest silnie z zapisami kronikarskimi, sięgającymi źródeł polskiej
kultury i państwowości. Na znaczenie tej postaci dla refleksji nad „upadkiem pewnego typu wiedzy
o świecie, ale i prefiguracji innego światopoglądu” zwraca uwagę T. Budrewicz w szkicu Stanowisko
Koszałka Opałka w dziejopisarstwie polskim [w:] „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” Marii
Konopnickiej w stulecie pierwszego wydania, op. cit.

50 E. Paczoska, Marysia i osieroceni, op. cit.
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staje się syta i czysta moralnie. Sierota odnajduje tu swój dom, dla każdego jest
chleb, miejsce pod rodzinnym dachem i praca. Rycerze-krasnoludki spełniają swe
dzieło: wytrącają człowieka z letargu bezczynności i marazmu, wprowadzają go
w żywioł twórczego działania, czynią zeń demiurga nowego świata. Ożywa
przyroda, która daje człowiekowi plony na dziś i nasiona na dostatnią przyszłość.
Krasnoludki dokonały swego dzieła. Teraz powrócą pod ziemię, by oczekiwać
nowych wyzwań. Poprzez transformację motywu rycerzy uśpionych w Tatrach
Konopnicka przemienia mitologiczne hasło wyzwolenia poprzez walkę w pozyty-
wistyczną koncepcję pracy jako wyzwolicielki. Dokonuje transsubstancjacji tego
motywu na język dziecięcej baśni i dziecięcego mitu.

Królestwo tatrzańskich rycerzy jest utajnione, dosłownie − podziemne, w cza-
sach niewoli nie wolno o nim mówić, nie wolno nikomu wyjawić, że pojawiły się
oznaki przebudzenia. Dlatego Skrobek wybucha gniewem, gdy synowie opowia-
dają, że widzieli krasnoludki:

Jak mi parę z gęby puści o tym królu, to mu takie cięgi tym rzemieniem sprawię, że
w niebie będzie słychać. Rozumiecie?51

Znacznie intensywniej odwołania baśniowe uwidaczniają się w jednostko-
wych, a nie zbiorowych losach bohaterów; w takim ujęciu baśń tworzy rodzaj
paradygmatu postaci, ich biografii, doświadczeń, sytuacji rodzinnej i społecznej.
Paradygmat ten podsuwa gotowe rozwiązania fabularne, schematy kompozy-
cyjne i ideowe, waloryzuje historię i współczesność. Pokazuje nieodwracalność
zdarzeń dziejowych i niewzruszoną logikę wiernego trwania człowieka pośród
przeciwności losu.

* * *

Młoda Polska rozwinęła te motywy, wyzyskała baśniowe paradygmaty w spo-
sób daleko przekraczający wypracowane przez poprzedników formy. Przede
wszystkim uczyniła z baśni dziecięcy pejzaż wewnętrzny52 (Hymn demona,
Uparci, Dwie moce Komornickiej, Halucynacje Licińskiego, Bajka Jedlicza,
Śnieg i Jaś uzdrowiony Leśmiana53, Pałuba Irzykowskiego, Nietota Micińskiego);
Wacław Rolicz-Lieder nasyca dzieciństwo wzorcami baśniowymi do tego stop-
nia, że baśń i dziecko stają się tożsame:

51 M. Konopnicka, O krasnoludkach i o sierotce Marysi, op. cit., s. 84.
52 A. Czabanowska-Wróbel, Baśń w literaturze Młodej Polski, op. cit.
53 Zob. na ten temat L. Libera, „Jaś uzdrowiony”. Jeszcze o widzeniach w biały dzień [w:] Twór-

czość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice, red. T. Cieślak, B. Stelmaszczyk, Kraków 2000.
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Na moim czole siedziało marzenie
Ciche, a w sercu coś grało arficznie,
Coś wiecznie grało, a oczy nieśmiało
Patrzyły w przestrzeń daleką − w obłoki,
Malując z ruchów niebieskie obrazy
Dziwne, ruchliwo-kalejdoskopowe.
Od lat najmłodszych czerpiąc wdzięczne życie
Ze źródeł baśni, sam baśnią się stałem;
Baśnią, pachnącą ambrą i arabskim
Pismem, jak wschodni druk niezrozumiałą.

W. Rolicz-Lieder, Szkoła54

Przez pryzmat dziecięcej baśni postrzega się całe ludzkie życie, role społeczne,
kategorie etyczne, cierpienia duszy. Baśń ta bywa krańcowo mroczna, upojna i pięk-
na, pełna łagodności i wiary w sens twórczych działań, w sens walki ze świa-
tem i przeciwnościami losu, sens prawości i dobra. Niezależnie jednak od tej
polaryzacji baśniowość jest formą myślenia zarówno o porządku ludzkiego losu,
jak i o tajemniczości świata i zagadce bytu. Mówiąc językiem Junga, baśnie −
podobnie jak archetypy − mają strukturę bipolarną: jasną i ciemną, destruktywną
i konstruktywną55.

Charakterystycznym przykładem jest Kopciuszek Leśmiana. Wśród „cudów”,
„szczypty złudy” i „źdźbła jawy” dziewczyna odbywa upajającą podróż na bal
u księcia. Nadzieja miesza się z trwogą, jawa ze snem, mrok zmaga ze światłem.
Ludzkie życie, ujęte z perspektywy baśniowej topiki i symboliki, jest tyleż nęcące,
ile przesycone szałem bergsonowskiego élan vital, sięgającą samych podstaw
jestestwa trwogą rozciągającą się na granicy bytu i niebytu. Baśń nasycona jest
grozą właściwą rzeczywistości horror story, kraina łagodności zamienia się
w krainę śmierci i paraliżującego lęku. Świat Kopciuszka, pozornie dekonstruując
logikę baśni, w istocie w związku z zastosowaną baśniową optyką, bliski jest
wyobraźni dziecięcej i dziecięcego Kosmosu, w którym nie ma miejsca na stany
pośrednie i emocjonalny chłód: bezgraniczne szczęście, w wierszu oddane poprzez
odniesienia do motywu Perraultowsko-Grimmowego, graniczy z nieogarnionym,
bezgranicznym przerażeniem: „śmierć za koła chwyta”.

Nietrudno zauważyć w wierszu jeszcze inne nawiązanie, mianowicie do (słynnej
dzięki trawestacji Goethego) opowieści Uczeń czarnoksiężnika, gdzie magiczne
moce biorą górę nad młodzieńcem niewprawionym w panowaniu nad pochop-
nie uwolnionymi nieznanymi mu siłami. Analogicznie do tej historii, Kopciuszek
zostaje pochłonięty przez upiorne moce, nad którymi nie panuje. Sielankowe

54 Poezja Młodej Polski, op. cit., s. 208; podkreślenie moje − GL.
55 Por. J. Prokopiuk, C.G. Jung, czyli gnoza XX wieku [w:] C.G. Jung, Archetypy i symbole,

Warszawa 1976, s. 20 i n.
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wyobrażenia o magii świata nie wytrzymują konfrontacji z równie magiczną, ale
już nie sielankową rzeczywistością. Przyszłość jest nieznaną kartą, burzą, nad
którą jeszcze dziecięcy umysł już dojrzewającej, budzącej się do życia kobiety
nigdy nie zapanuje. Ten sam pomysł intelektualnej zabawy motywem baśni
wyzyskuje Leśmian w wierszu W pałacu królewny śpiącej:

Zaś w ostatniej komnacie, na łożu z purpury,
Śniąc o drogich zawczasu minstrelach i skaldach,
Królewna, że tak powiem, byt przeżyła z góry
Z głową w przyszłość wtuloną pod domyślny baldach!...56

Motyw dziewczyny jako Kopciuszka lub Śpiącej Królewny powraca bardzo
często i w poezji, i w prozie młodopolskiej (w Historiach maniaków Jaworskiego
Medi nazwana jest wprost „królewną-dziecięciem”)57. Królewną jest przede wszyst-
kim kochanka, ale może nią być również czysta kobieca dusza (Przebaczenie
Jedlicza). U Koraba-Brzozowskiego ukochana jest prządką: „układa mych tęsknot
przędziwa w przedziwny wzór”58, u Jedlicza − „bladą królewną tęsknot”59. Także
kochanek przybiera paralelny kostium, staje się baśniowym królewiczem, który
ma obudzić swą wybrankę pocałunkiem (Andronice Komornickiej).

Ze zrozumiałych względów najczęstsze są odniesienia do baśniowego schematu
inicjacyjnego. Schemat ten − zgodnie z topiką baśniową, ale wbrew perspektywie
dziecięcego ujęcia − zostaje nasycony odniesieniami erotycznymi. Innymi słowy,
królewna kocha, lecz nie platonicznie, tylko namiętnie. W różny sposób przed-
stawia się uniesienia erotyczne − od subtelnych symboli (zwykle florystycznych)
po bezpośrednie określenia (rządza, chuć, „ogień ciała”). W opozycji do tych
namiętnych Kopciuszków i Śnieżek pojawiają się kobiety chłodne emocjonalnie.
Tak jest w Niewidomym i szatanie Licińskiego, gdzie ukochana, „fantazji mej
królewna”60 w geście pogardy nawet nie podaje ręki ukochanemu, tak w poezji
Ostrowskiej (Baśń o trzech siostrach, Cud-królewna, Otwórz, Janku!) czy Tetma-
jera (Śpiąca królewna).

Swoiście motyw baśniowej królewny traktuje Tadeusz Miciński; w jednym z poe-
matów prozą (ze zbioru Z motywów Dalekiego Wschodu) ukochana dziewczyna
została w dzieciństwie uwięziona w „żelaznej skrzyni” baśni, teraz odgrywa kon-
sekwentnie narzuconą jej rolę, ale logika zdarzeń baśniowych zostaje odwrócona:

56 B. Leśmian, Poezje wybrane, op. cit., s. 176.
57 Znakomitym prozatorskim przykładem tego typu realizacji motywu baśniowego jest dylogia

Zapolskiej Sezonowa miłość i Córka Tuśki; piszę o tym szerzej w rozdziale Małe kobietki XX wieku.
Analogiczne odniesienia można znaleźć w dramatach Zapolskiej, np. w Skizie Tolo, podstarzały
kochanek, wchodzi w rolę księcia budzącego ze snu... młodą mężatkę.

58 S. Korab-Brzozowski, Prządka. Wyd. cyt.: Poezja Młodej Polski, op. cit., s. 325.
59 J. Jedlicz, Blada królewna tęsknot. Wyd. cyt.: J. Jedlicz, Utwory wybrane, op. cit., s. 83.
60 L.S. Liciński, Halucynacje, op. cit., s. 148.



322

Część III. W poszukiwaniu straconego dzieciństwa

Gdy moja ukochana przyszła na świat, zamknięto jej małe nóżki w żelazną skrzynię −
i moja Bardzo Kochana nigdy nie wejdzie w mój sad.
Nim z bytów zagrobnych wstąpiła na świat, zamknęli jej serce w żelazną skrzynię;
i Ta, którą kocham, ze mną ku niebu nie płynie!
[...]
Na zamkowym tarasie widzę: król! leży niedbale −
Przed nim −
Urojona ma Piękność, niby kwiat zanurzony w krysztale, w wyczerpaniu rozkoszą,
wsparta na krwawym jaspisie.
Nieuważnymi rękoma rwie igły z czarnego cyprysu i rzuca w głębię, gdzie igra księżyc
z chmurami − − −
− − −
Leży król martwy!61

Oczywiście, motyw królewny − choć z samej swej natury wywiedziony z wyob-
raźni dziecka − nie może trwać w wersji pierwotnej i hermetycznej, zamkniętej
na przemiany, jakie dokonują się w sferach obyczaju czy aksjologii. Literatura
Młodej Polski eksponuje przede wszystkim swoisty „kryzys baśniowy”, opiera
się więc na konflikcie, jaki powstaje między dziecięcymi jeszcze wyobrażenia-
mi o życiu a jego realnym wymiarem. Przykładem mało znany wiersz Krystyny
Saryusz Zaleskiej, oparty na takiej właśnie linii napięć: dziewczyna trwa w wie-
ży w oczekiwaniu na wędrującego w poszukiwaniu swej bogdanki rycerza, lecz
współczesność przynosi wzorce zgoła antybaśniowe:

...dzisiaj, dziecko... inaczej!
Dziś kasztelanki wstąpiły z wieży
I wiodą żywot tułaczy,
Szukając swoich błędnych rycerzy!
A umęczeni biedni rycerze
Chyłkiem zmykają na wieże...

K.S. Zaleska, Do panny XIX-go wieku62

Podobny motyw i podobny dyskurs z tradycyjnymi ujęciami literackimi odnaj-
dziemy u Micińskiego:

Nie wzbraniał mi jej smok, żelazna wieża,
zdradny labirynt, ni królewskie ramię −
miłość zwycięży wszystko − wszystko złamie −
ale nie miłość drugą do pasterza.

T. Miciński, Kain63

61 T. Miciński, Poematy prozą, wybór i wstęp P. Kuncewicz, Warszawa 1976, s. 181-183.
62 Poetki przełomu XIX i XX wieku, op. cit., s. 244.
63 T. Miciński, Poezje wybrane, op. cit., s. 41.
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Nietrudno odnaleźć tu ten sam typ poetyckiej wyobraźni, co u poetów śred-
niowiecznej liryki miłosnej, z Marie de France na czele; oczywiste są parantele
romantyczne (od Lilli Wenedy i Balladyny poczynając). Ze współczesnych mło-
dopolanom twórców wymienić trzeba przede wszystkim Ryszarda Wagnera jako
autora tetralogii dramatycznej Pierścień Nibelungów opartej na mitach skandy-
nawskich i germańskich, ale także pisarzy pokroju Maurycego Maeterlincka
(Niebieski ptak recenzowany przez Leśmiana64), Gerharta Hauptmanna (Hanusia
spolszczona przez Konopnicką) czy Oscara Wilde’a.

Model baśniowego życia, odwołujący się do feerycznej wyobraźni dziecka,
narzuca obecność postaci szczególnego autoramentu, wywiedzionych z kręgu ról
baśniowych: królewny i królewicze połączeni „magnetyzmem serca”, obok nich
ojcowie i matki (Matka Ludwika Eminowicza, Medi z Historii maniaków Jawor-
skiego, O ojcu i córce Komornickiej, Bajka z cyklu Halucynacje Licińskiego).
Charakterystyczna pod tym względem jest poezja Józefa Jedlicza: nie zabrakło
w niej miejsca ani dla matki chrzestnej, wiernej magicznej opiekunki, ani dla
demonicznej wróżki czy piastunki (jak w Śnie o człowieku). Odniesienia baśnio-
we u Jedlicza, podobnie jak u Leśmiana, służą wydobywaniu napięcia między
nadzieją rozbudowaną w przestrzeni doświadczenia i sferą niepokojącej tajem-
nicy, ukrytej i niedostępnej poznaniu.

Wybiegły dzieci na łąkę w złotym, zielonym maju
I, wziąwszy się za ręce, śpiewają radośnie −
A tam, nad bladą tonią, w sennym, pomrocznym gaju
Siedzą milczące wiedźmy przy czarodziejskim krośnie.
[...]
Dzieci hałasują w blasku coraz promienniej, weselej
I wiją kwietne wiany, wierząc, że nigdy nie zwiędną −
Ciemne wiedźmy ponury wzrok utkwiły w topieli
I dziergają na krośnie tkań rozpaczy obłędną...

J. Jedlicz, Bogunki 65

Napięcia te mają w wierszu Jedlicza charakter spolaryzowany: z jednej strony
ułuda, z drugiej ukryty, tajemniczy i magiczny świat wywołujący lęk egzysten-
cjalny, wzmagający niepokój o prawdziwy wymiar bytu.

Tę opozycję baśniowości z jednej strony łagodnej, z drugiej − nieokiełznanej,
szaleńczej, opętańczej, bliskiej klimatowi i symbolice malarstwa Wojtkiewicza,

64 Leśmian wypowiadał się krytycznie o dramacie Maeterlincka: „Przesadna prostota utworu
stała się pretensjonalnością, nadmierna naiwność − nieudałą kokieterią, zbytnia dowolność życia
i śmierci − nudą i obojętnym tykaniem mylnie nastawionego zegara” (B. Leśmian, Szkice literackie,
oprac. J. Trznadel, Warszawa 1959, s. 153).

65 J. Jedlicz, Utwory wybrane, op. cit., s. 282.
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wyzyskuje Tadeusz Miciński: rzeczywistość nasycona jest magią, czarowna cudow-
ność opromienia świat, nadaje mu − jak w wierszu [Dotknięciem wróżki mchy
szmaragdowe...] − feeryczny wymiar. Jest to część bytu w tym sensie dziecięca,
że z perspektywy dziecka możliwa do rozpoznania, identyfikacji, nazwania. Cały
świat, wraz z jego dynamicznym kalejdoskopem barw, migotliwością czasu, dyna-
mizmem nieznanych sił, ukazywany jest z perspektywy baśniowej, z perspektywy
oczarowanego nim i zachwyconego dziecka, tylko ono potrafi dostrzec w świecie
tajemnicę, przeżyć ją, zaznać Witkacowskiej „dziwności istnienia”. W tym sensie
widzenie poety jest namacalnym dowodem tożsamości artysty i dziecka − w znacz-
nie większym zakresie niż artysty i człowieka pierwotnego. Człowiek staje się tu
baśnią, magiczne skarby Sezamu i wielobarwne klejnoty symbolizują bogactwo
jego wnętrza, jego los uwikłany w baśniowe schematy przestaje być Szekspirow-
skim teatrem życia dokonującym się w siedmiu odsłonach, staje się drogą ku
„wolności tragicznej”. Spowolnione życie-sen, zawieszone w bezczasie życie-baśń
ewokują nie tylko nastrój wyciszenia i usypiania, stanowią projekcję dziecięcej
psychiki na otaczającą rzeczywistość, pozwalają ją nie intelektualnie, lecz intui-
cyjnie zrozumieć, oswoić, przeżyć. Gdyby poeta był demiurgiem, świat przezeń
powołany do istnienia byłby pełen łagodnej tajemnicy, piękna, dobra, ufności,
przyjazny człowiekowi jak oswojone zwierzę, które łasi się do ręki. Twórczość jest
to sen o świecie-baśni, świecie wywiedzionym z dziecięcego marzenia, z dziecię-
cej kołysanki, z dziecięcego bezpiecznego pokoju, gdzie magia − tak wszech-
obecna − współgra z rzeczywistością, przenika ją, nadaje jej kształt i sens. Zło, lęk,
śmierć, zniszczenie, cierpienie − cała ta sfera dojrzałego bytu trwa „podskórnie”,
skryta za zasłoną baśni, poza bezpiecznym, pięknym dziecięcym snem.

W tym sensie baśń jest ucieczką w świat dziecięcej ułudy, dla młodopolanina
taką samą jak ucieczka w „rozpaczliwy hedonizm” (określenie Kazimierza Wyki)
czy śmierć (Łąka mistyczna Tetmajera).

Z swych grot podziemnych wyszły różowe
królewny i w perłach błyskają ich szaty.
Zwiędłe tojady chylają głowę,
a w aksamitach puszą się pleśnie.
Iskrzy się fator, brąz i bławaty,
pazie, rycerze, króle pąsowe
i blady orlik − madonny we śnie

T. Miciński, *** [Dotknięciem wróżki...]66.

Tym samym tropem podąża Baczyński. Już we wczesnej Idylli kryształowej,
utrzymanej w nastroju łagodnej sielanki, poeta utożsamia się z grającym na
flecie małym pastuszkiem:

66 T. Miciński, Poezje wybrane, op. cit., s. 81.
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[...] prowadzi stado
błękitnych smoków poprzez ugór z kryształu,
a smoki smutnie nad lasem się kładą
i w kołysanki układają ciało.

Materią życia jest smutek i cierpienie. Dla małego pastuszka dziecięca koły-
sankowa baśń jest sposobem ratunku, ucieczką od dramatu rzeczywistości, formą
oswajania lęku.

Jak z drzwi otwartych − z świergotu cykad
przychodzi cień jak cień pochodni,
spełniony łanią czeka i wdycha
trującą lipową melodię.
[...]
Wtedy pastuszek gna smutne smoki
na krawędź nieba i długo wabi
swą śmierć samotną z czarnych obłoków
w sen wracający łzami.

K.K. Baczyński, Idylla kryształowa67

Idylliczny świat baśni daje namiastkę bezpieczeństwa, spokoju, beztroskiego
snu, wyzwala nadzieję powrotu do sfery dziecięcych przeżyć, dziecięcej pełni,
dziecięcego światła.

Dobry smok w bajce, teraz jest sen zastygły,
sen upiorów − upływa nocy pomnik niebosiężny.
[...]
Śpij,
przecież cicho.

K.K. Baczyński, Zła kołysanka68

Podobnie w innych wierszach Baczyńskiego odwołania do topiki baśniowej
mają nacechowanie dziecięce, ewokują dziecięcą sferę przeżyć. Wiąże się to
bezpośrednio z dążeniem do zyskania formy pozwalającej na oswojenie i zrozu-
mienie rzeczywistości, która przeraża i wymyka się jakiejkolwiek myśli porząd-
kującej. Wszystko, co istnieje, jawi się w świadomości poety jako nieprzenik-
niona przeszkoda, jako całość nie dająca się oswoić. Świat zewnętrzny wydaje
się obszarem wielkiej apokalipsy i całkowitego zniszczenia; w miejsce Kosmo-
su pojawił się chaos. W efekcie nastąpiło całkowite przeciwstawienie podmiotu
(człowieka w jego egzystencjalnej sytuacji) i przedmiotu (świata). Poetyckie „ja”

67 K.K. Baczyński, Utwory zebrane, op. cit., t. I, s. 104-105.
68 Ibidem, s. 90.



326

Część III. W poszukiwaniu straconego dzieciństwa

stanęło między własną wewnętrzną rzeczywistością a rzeczywistością skrajnie
odmienną, nielogiczną i niezrozumiałą, okrytą mrokiem, w którym traci sens
jakiekolwiek pomyślenie samego siebie, jakakolwiek orientacja teraźniejsza czy
antycypacja samego siebie w przyszłości. Konstruktywna odpowiedź na zapyta-
nie, kim się jest i kim się będzie, nie jest możliwa.

Stąd charakterystyczny sposób wyzyskiwania topiki baśniowej. Człowiek uka-
zywany bywa w roli rycerza (wojownika, żołnierza), niekiedy Everymana prze-
mierzającego drogę życia w samotnym cierpieniu, przytłoczonego ciężarem pan-
cerza, okaleczonego, ale „płomieniejącego duchem” (Człowiek). Ta dychotomia
wewnętrznego żaru i zewnętrznej zbrojnej powłoki powraca wielokrotnie:

Gram. Jestem rycerz − Boga zmyślenie.
K.K. Baczyński, Rycerz69

I takim ci ja hardy
jak ręce co rycerzom
przypinają kokardy,
w których siłę nie wierzą.

K.K. Baczyński, Pragnienia70

Drugi z przytoczonych ustępów jest dla tej poezji charakterystyczny także
i z tego względu, że Baczyński przedstawia niekiedy rycerza (w szczególności
siebie-rycerza) jako zalęknione, słabe, skrzywdzone i okaleczone dziecko („żoł-
nierze smukli” o „twarzyczkach jasnych”71 to jeden z charakterystycznych mo-
tywów tej liryki). Narzucona przez historię, obca podmiotowi rola nie kłóci się
z baśniowym toposem rycerza, bywają bowiem w baśniach postacie rycerzy
podszytych dziećmi, rycerzy przebranych, w których rolę wchodzą chłopcy sta-
jenni, kucharczykowie czy pomocnicy ogrodników (Z

.
elazny Jan braci Grimm;

motyw znany również polskiej literaturze ludowej i jej literackim adaptacjom72).
W ten sam niejako udziecinniony sposób odczytywana jest rzadsza już postać
dziecka-króla (Poemat o Chrystusie dziecięcym).

Do dziecięcego sposobu rozumienia baśni nawiązuje również bestiarium poe-
tyckie Baczyńskiego; charakterystyczne, że smoki i wilki tracą tu swoje jedno-
znacznie negatywne nacechowanie aksjologiczne, nasyca je poeta ciepłem i smut-
kiem. Są to więc smutne baśnie dzieciństwa, baśnie w których melancholia przenika
wszelkie elementy świata. Wobec grzechu historii wszystko, co niosła baśń dzie-
cięca, jest tylko igraszką symboli. Zło wilka jest archetypiczne, zło człowieka
− szatańskie.

69 Ibidem, s. 288.
70 Ibidem, s. 345.
71 Ibidem, t. II, s. 122.
72 Przykładem zapomniany dziś tekst Kasprowicza O śpiących rycerzach w Tatrach.
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Czarny wilk kładł na żłobie łagodny pysk.
Kołysały się słonie, długie węże żyraf
i krowy z niebem spojrzenia przynosiły pola.
Mówiły dziecku stujęzyczny wyraz,
łamały sztywne patyki kolan.
Łagodnie cierpiała w nich ludzkość,
z oczu rosły paprocie ludzkich krzywd.

K.K. Baczyński, Poemat o Chrystusie dziecięcym73

Smutkiem przepełnione są zwłaszcza oczy zwierząt − psów, wilków, smoków,
ptaków.

Pójdź, smoku mój dobry, lasu pełny,
o oczach gasnących każdym obojem wiatru,
o oczach pełnych smutków szybkostrzelnych.

K.K. Baczyński, *** [Pójdź, smoku mój dobry, lasu pełny...]74

Bywają, oczywiście, tradycyjne, nietknięte dziecięcym smutkiem nawiązania do
baśniowego bestiarium:

Odpędź
dom od wilków, od płomienia ich kłów

K.K. Baczyński, *** [Skrzypią koła w piastach...]75

Należą one jednak do rzadszych realizacji motywu. Rzeczywistość baśniowa
narzuca światu porządek, pozwala przyjąć postawę dziecka wobec perspektywy
ostatecznej zagłady. Na ulotny czas baśni chaos na nowo może przerodzić się
w Kosmos.

Stąd częste u Baczyńskiego powiązania baśniowości z oniryzmem, baśń bo-
wiem jak sen przenosi człowieka w inną rzeczywistość, pozwala odbudować sferę
wiary w teraźniejszość i przyszłość. Oddech jest krótkotrwały, podszyty niepo-
kojem, ale bezcenny:

Moje zwierzątka jak kwiaty ciepłe,
wiatr was wysiewa i rozdmuchuje
w wielkie centaury, lwy, które
krzepną pod powiekami, co ledwo czują,
czy to się woda przetacza górą,
czy to powietrza rozgrzane chóry.

73 K.K. Baczyński, Utwory zebrane, op. cit., t. I, s. 120.
74 Ibidem, s. 409.
75 Ibidem, s. 134.
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Jakże daleko wojna i życie!
O, zapomnienie krótkie jak myśl!

K.K. Baczyński, Oddech wiosny76

Baśń jest więc z jednej strony ucieczką przed światem, schronieniem przed
złem, z drugiej − narzuconym światu porządkiem. Obie te perspektywy mają swoje
oczywiste odniesienie do wyższego piętra refleksji: definiowania siebie samego
wobec totalnego zagrożenia nie tylko biologicznego, również w sferze zatracenia
się w rzeczywistości bezbrzeżnego chaosu, gdzie ani praw nie ma, ani wartości,
ani jakkolwiek rozumianej wiary. Baśń, podobnie jak miłość, jest obszarem
ocalającym. Przeminęło wszystko, co z dzieciństwem związane: matka, ojciec,
dom, ogrody i krajobrazy, „bujne obłoki”, co „były jak uśmiech matki”. Nie ma
do nich powrotu innego niż poprzez baśń. Ona jest u Baczyńskiego „arką przy-
mierza”, ona odbudowuje nie wspomnienia − te muszą być źródłem niezwykłego
w swej intensywności bólu − lecz reguły, przywraca prawa, otwiera nadzieję na
to, co powinno się stać, pozwala na odbudowanie podstaw osobistego rozrachun-
ku określającego ludzkie tu i teraz. Funduje się na przeświadczeniu, że rzeczy-
wistość da się uporządkować i nieinfantylnie udziecinnić: poprzez miniaturyza-
cję do rozmiarów dziecięcego świata, poprzez powrót do błogości snu, poprzez
restytucję macierzyńskiej ocalającej miłości.

* * *

Trudno oprzeć się wrażeniu, że wraz z upływem czasu baśń w dwudziesto-
wiecznej twórczości literackiej traci swój dziecięcy charakter, pozostaje z niej albo
rekwizytornia, albo zespół odniesień pozwalających budować gry intertekstualne77.
U Micińskiego stosunek człowieka do świata był analogiczny do stosunku dziecka
do baśni: pełen fascynacji i trwogi jednocześnie, rozpięty między błogim uniesie-
niem i głębokim doświadczaniem trwogi istnienia. W twórczości Baczyńskiego
baśń odczytywana jest na dziecięcy sposób, niesie ukojenie, staje się jak gdyby
kołysanką dorosłego, powracającego w sen dzieciństwa; obszar lęku sytuuje się
w samym jej centrum, ale można rozgraniczyć te sfery: jedną tworzy łagodna
baśń-sen (odpowiednik Tuwimowej formuły baśni-wspomnienia78), drugą − baśń
podszyta lękiem przed nieujarzmionym złem.

W poezji 2. połowy XX wieku zmienia się zarówno krąg odniesień, jak i sam
sposób odczytania baśni. Pojawiają się więc motywy baśniowe, ale niezwiązane
ze sferą dziecięcej lektury (omówiona przez wielokrotnie już przywoływaną

76 Ibidem, t. II, s.114.
77 Szczególnym przykładem jest twórczość Andrzeja Sapkowskiego.
78 Np. Dzieciństwo.
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Annę Czabanowską-Wróbel79 tradycja Młodej Polski, aktualizowana w latach
międzywojennych wyraziście, np. przez Wojciecha Bąka w Czasie Makbeto-
wym). Występują baśniowe postaci (królowie, królowe80, wróżki, elfy, wiedźmy),
ale w nowej roli. Tytułowa czarownica z Różewiczowskiego wiersza jest piękną
kobietą, której magia objawia się zdolnością przemieniania świata, nasycania go
baśniowymi barwami:

szare domy
które mijałem
zabarwiła w moich oczach

jeden jest czerwony
drugi biały trzeci niebieski

T. Różewicz, czarownica81

Oczywiście, kolejność kolorów jest nieobojętna: czerwień niesie skojarzenia
z krwią, biel z niewinnością, barwa niebieska z rajem (zaraz też otwiera się w wier-
szu przestrzeń raju domowego), jesteśmy więc w samym centrum baśniowego
obrazowania; warto przy okazji zwrócić uwagę na nawiązanie do prymitywis-
tycznego malarstwa czy wprost rysunku dziecka, gdzie kolory mają tyle symbo-
liczne, co estetyczne znaczenie. Ten dziecięcy rysunek spaja się w nierozerwal-
ną całość z innym kontekstem interpretacyjnym, innym obszarem literackiego
dyskursu − czarownica jest tak naprawdę postacią sprzed wieków, pomówioną
o kontakt z siłami nieczystymi i utopioną „w zielonej Nysie”. Baśniowa wróżka
zmienia się w wiedźmę wywołującą nienawiść i kumulującą na sobie społeczną
agresję. Podobnie w Pajęczynie z tomu Szara strefa: cztery szare niewiasty są
antropomorfizacjami „Braku Biedy Troski Winy”, nawiązują więc z jednej strony
do Fausta Goethego, z drugiej do topiki baśni dziecięcej, gdzie jedna z wróżek
bywała zwiastunem uśpionego nieszczęścia.

Jak widać z przytoczonych przykładów, w 2. połowie XX wieku dziecięca baśń
bywa przede wszystkim źródłem intertekstualnej gry literackiej (Bajka ruska,
Niedźwiedzie, Guzik, Krasnoludki, Kot, Żołnierz, Wilk i owieczka Herberta), rza-
dziej klasyczną formą prezentowania piękna świata i harmonii życia. Powrót
w sferę baśni dziecięcej jest okazją nie do ucieczki czy ożywienia doświadczeń
lat minionych, furtą zapoznanego raju, upajającą podróżą zaczarowanym rydwa-
nem szczęścia, przeciwnie, wymusza − jak w Kwiecie paproci Jastruna − bolesną
refleksję nad czasem minionym, zagubionymi wartościami, brzemieniem winy,
goryczą przemijania, Koheletową „marnością nad marnościami”.

79 A. Czabanowska-Wróbel, Baśń w literaturze Młodej Polski, op. cit.
80 Np. Cień i Lekcja Szymborskiej.
81 T. Różewicz, Niepokój, op. cit., s. 105.
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Zerwałem kwiat mimo że parzył mi dłonie. I zaraz sczerniał i rozsypał się w garść popiołu
[...]
Zmieniony w dziecko o czym powiadomiło mnie odbicie w leśnym jeziorku oprawio-
nym w ciemną ramę siadłem na pniu po dębie który rósł tu w czasach mojej pierwszej
wędrówki. Patrzę teraz na moje dłonie zabrudzone ziemią sklepione w grobowiec nad
garstką prochu82.

Dojrzałość wymaga akceptacji porządku przemijania i śmierci. Jest „czas rodze-
nia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, [...]
czas szukania i czas tracenia”83. Odnaleziony w późnym wieku kwiat paproci traci
nie tylko magiczne właściwości, rozsypuje się w rękach, jest już tylko sczerniałą
garścią prochu, popiołem przeszłości; zbyt późno na znajdowanie, porządku
przemijania i śmierci nic zaburzyć nie zdoła. Świadomość dramatu rzeczywis-
tości możliwa jest do ogarnięcia dopiero wtedy, gdy złączy się początek z koń-
cem, dzieciństwo ze starością; ale powrotu do dzieciństwa nie ma, świat baśni
− inaczej niż u Micińskiego i Baczyńskiego − dla człowieka starego pozostanie
już na zawsze zamknięty. To osobiste doświadczenie angażuje osobowość, a zara-
zem skierowane jest ku samej istocie bytu, spaja to, co osobowe, wewnętrzne,
z tym, co ontologiczne.

Powrót do baśniowej perspektywy porządkowania życia nie zawsze ewokuje
odniesienia do dzieciństwa; Robert Bly dowodzi, że − wbrew ustaleniom struk-
turalistycznym, folklorystycznym i psychoanalizy literackiej84 − baśń wywodzi
się co prawda z obrzędów inicjacyjnych i w warstwie fabularnej opowiada o dro-
dze od dzieciństwa do dojrzałości, w symboliczno-archetypowej przestrzeni ukry-
tych sensów podejmuje jednak dociekania nad porządkiem całej ludzkiej egzys-
tencji, wielorakimi etapami dojrzewania, które dokonuje się przez całe ludzkie
życie − od młodości po kres85. Miłość ujmowana zgodnie z topiką baśniową
bywa więc wolna od konsekwencji wynikłych z narzucania perspektywy „lektury
dziecięcej”, umniejszającej sferę cierpień, a eksponującej moment radości ślubu
i wesela (Prolegomena do innej bajki Rafała Wojaczka). Bywa baśń formą
refleksji nad śmiercią, ale znowu: nie tą z udziecinnionej baśni, gdzie przypomi-
nała raczej błogi sen, z którego można obudzić się za sprawą żywej wody czy
stosownego eliksiru, lecz raczej tą pełną przerażenia, śmiercią jako zagadką bytu
pozwalającą na Nietzscheańskie „przewartościowanie wartości”, które właśnie
w obliczu śmierci zyskują swą zdumiewającą pełnię (mądry król Ewy Lipskiej).

82 M. Jastrun, Poezje, wybór i posłowie J. Kurylak, Warszawa 1997, s. 409.
83 Koh 3, 2-6.
84 Por. m.in. J. Krzyżanowski, W świecie bajki ludowej, op. cit.; W. Propp, Nie tylko bajka,

wybór i tłumaczenie D. Ulicka, Warszawa 2000; W. Propp, Historyczne korzenie bajki magicznej,
przeł. J. Chmielewski, Warszawa 2003; B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne, op. cit.

85 R. Bly, Żelazny Jan, op. cit.
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Interesujące oświetlenie zyskuje omawiany problem w wierszu Rymkiewicza
Piękna młynarka. Początek jak z sielankowego, prymitywistycznego obrazka czy
ludowej piosenki:

Piękna młynarka karmi dziecko pod leszczyną
W tej pieśni jest kobietą − w innych jest dziewczyną

Ale zaraz w tę roussowską sielankowość wnika perspektywa śmierci, nie burząc
jednak ładu i harmonii egzystencji:

Muzyka jest ze śmierci − i do śmierci wzywa
Jeśli piszesz muzykę to ją zrób nieżywą

To ją zrób półumarłą jak baśń w ciemnym lesie
Tam gdzie piękna młynarka nagie dziecko niesie

Gdzie piosenkę Schuberta śpiewają krasnale
Jeśli tego nie umiesz to jej nie rób wcale

Jesteśmy w centrum dramatu istnienia, który ujawnia się poprzez odniesienie
do Leśmianowskiej koncepcji rytmu i Bergsonowskiej koncepcji élan vital, także
do słynnych słów Rilkego „życie jest pieśnią”, które stały się punktem odnie-
sienia refleksji egzystencjalistów. Dla Rymkiewicza życie jest nie tylko pieśnią,
także baśnią; życie, baśń, muzyka i śmierć znaczą tu to samo. Nawet „miłość jest
jak muzyka − i do śmierci wzywa”.

Gdzie Schuberta wynoszą z tutejszego czasu
Powoli powolutku jak baśń z głębi lasu

Młynarka leży w lesie umarła i blada
Czarna zmora istnienia na jej piersi siada

Obok dziecko się bawi w rumiankach w pokrzywach
A ona mu nie śpiewa bo już jest nieżywa

Powoli powolutku tak jak się umiera
Baśń tańczy na paluszkach walca lub ländlera

[...]

Powoli powolutku śmierć nas w baśń zamienia
Ciemny orszak miłości ciemniejszy − istnienia

J.M. Rymkiewicz, Piękna młynarka86

86 J.M. Rymkiewicz, Zachód słońca w Milanówku, posłowie R. Przybylski, Warszawa 2002,
s. 15-16.
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Baśń spowija cały świat, przenika byt, łączy życie ze śmiercią, dzieciństwo
z wiekiem dojrzałym. Przeszłość spaja się z teraźniejszością, pozostaje zależna
od sposobu, w jaki się ją odczyta, właściwie − jeśli pozostać w kręgu skojarzeń
narzuconych przez poetę − w jaki się w nią wsłucha. „Wizja powszechnego umie-
rania − pisze Ryszard Przybylski − nie przybrała u Rymkiewicza ponurych barw.
Za istnienie płaci się unicestwieniem i jest to umowa przyzwoita i sprawiedliwa”87.
Forma baśniowa jest sposobem heroizacji bytu, oswojenia rozpaczy.

W wierszu Rymkiewicza dziecko przynależy do tej samej rzeczywistości co
„piękna młynarka”, trwa w niej równie silnie, w tym samym co matka stopniu
skazane na życie, zatem i na śmierć. Pogrążone w zabawie, zatopione pośród
szalejących w rozkwicie kwiatów i ziół nie przeczuwa, że życie będzie niosło
głębszy ból niż oparzenie pokrzywą, większe upojenie niż zapach rumianku.
Młynarka karmi swoje dziecko, jest więc dawcą życia; zaraz jednak dotknięta
zostaje śmiercią. Na wychylających się z „czerwonej zawiązki” białych pier-
siach, które żywiły dziecko, siada teraz „czarna zmora istnienia”. Dystans życia
i śmierci gwałtownie się kurczy. Młynarka jest jednocześnie młodą dziewczy-
ną, dojrzałą kobietą i zawieszoną ponad czasem postacią przynależną światu
śmierci.

Dziecko trwa w tej przestrzeni, w tej samej baśni, ale jego baśń jest odmienna:
paleta kolorów towarzyszy jedynie młynarce, odkrycie barw, słyszenie muzyki
nie stały się jeszcze jego udziałem. Trwa więc poniekąd poza światem, w którym
żyje, nie zakorzeniło się weń jeszcze − jeśli pojęcie „jeszcze” w ogóle ma w tej
Rymkiewiczowskiej „życio-baśni” jakikolwiek sens. Niezależnie jednak od kate-
gorii czasu istotna wydaje się ta właśnie perspektywa podwójnego trwania, róż-
norodności form samego bytu. Postać dziewczyny-kobiety-zmory zawiera w sobie
pełnię jestestwa, trwa w życiu i śmierci jednocześnie, porwana przez élan vital
chłonie w siebie muzykę do tego stopnia, że sama staje się muzyką i baśnią. Biel
nabrzmiałych piersi przewiązanych „czerwoną zawiązką” wywołuje oczywiste
skojarzenia z życiem i śmiercią, niewinnością i grzechem namiętności (ważny
symbol krwi: dziewczyna „nożem jest przebita”). Dziecko trwa jedynie pośród
rumianków i pokrzyw, na skraju lasu tajemnic.

Byłyby więc u Rymkiewicza dwie baśnie: jedna z nich to cały byt, trud trwa-
nia i umierania, powolnego tonięcia w „ciemniejszym orszaku istnienia”; druga
z nich to byt początkowy, nieświadom ani materii czasu, ani namiętności, ani
paradoksalnej tożsamości życia i śmierci, wiosny i jesieni. Ta druga baśń − nie-
doskonała, udziecinniona, szczątkowa − nie interesuje poety, jak nie intereso-
wała Leśmiana. Nie dziecko bowiem jest w centrum życia, nie ono wyraża jego
pełnię, nie ono trwa w gąszczu paradoksów. Dostępny jest mu zaledwie − mówiąc

87 R. Przybylski, Posłowie [w:] J.M. Rymkiewicz, Zachód słońca w Milanówku, op. cit., s. 73.
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po Leśmianowsku − „kęs istnienia”. Tak oto dziecięca lekcja baśni zanika, jej
miejsce zajmuje zupełnie nowa koncepcja: dziecko jest jakby poza baśniowym
światem, bo teraz już baśń, a nie dziecko jest znakiem pełni bytu. Historia
motywu zatoczyła koło.

Zaczęło się wszystko od usytuowania dziecka w raju i odczytania z jego
perspektywy baśni. W tym sensie baśń otwierała drogę powrotu do dziecięcego
świata. Andersen nadał jednej ze swych autobiografii tytuł Baśń mojego życia88.
Formuła gatunkowa niosła w sobie liczne sygnały odniesień do toposów; w akcie
odbioru znajdowały one zakotwiczenie w sferze wrażliwości, wyobrażeń i postaw
aksjologicznych właściwych dziecięcemu stosunkowi do świata, zatem w ten
sposób stanowiła formę aktualizującą własne, podmiotowe dzieciństwo hipote-
tycznego czytelnika. Jednocześnie baśń wyzwalała napięcie między tym, co teraz,
i tym, co dawniej, między właściwymi początkowi życia oczekiwaniami i ich
realizacją. Jeżeli przedstawia się ukochaną kobietę jako królewnę z dziecięcej
baśni, to jednocześnie odnosi się własne, współczesne przeżycia do doznań daw-
nych, właściwych mitycznemu początkowi. Baśniowy prototyp królewny, smoka
czy sieroty miał aktualizować się w różnych fazach ludzkiego życia i zawsze
odnosił się do wielkiej i czystej, nieledwie platońskiej idei, do której przymierzało
się aktualne doświadczenia. Te z kolei mogły przywoływać pełnię dziecięcego
szczęścia bądź dramatu (Asnyk), tworzyć sfery ucieczki przed rzeczywistością
(Baczyński) czy też samą rzeczywistość charakteryzować poprzez syntetyzowa-
nie błogości i lęku (Miciński).

Dziecko nie zostało wygnane ze sfery baśni, przeciwnie: jak dowodzi wiersz
Rymkiewicza, trwa ono w samym centrum rzeczywistości, jest jej znaczącym
podmiotem; natomiast baśń wyzwoliła się z dziecięcej perspektywy, odzyskała
przestrzeń pierwotnych sensów, stała się na nowo − jak w lekturze społeczności
pierwotnych − opowieścią o ludzkim wzrastaniu, o działaniu w żywiole wartości,
o trudnej drodze do wewnętrznego bogactwa, wreszcie o dojrzewaniu do śmierci.
Jest to ta sama „baśń z głębi lasu” (Rymkiewicz), ale inne przez nią wiodą drogi
i inne, zgoła nie dziecięce, ujawnia tajemnice, które leżą u źródeł czasu − w nim
tkwi nasze własne przemijanie, nasza własna zagłada, pochłania nas nasza własna
śmierć. Daleko stąd do ambiwalencji lęku i urzeczenia, które były przymiotami
dziecięcej lektury.

Byt postrzegany przez pryzmat baśniowego paradygmatu w tym sensie wymu-
sza paidialną perspektywę podmiotu, że dochodzi do projekcji kanonicznej sfery
topiki, symboliki i czasoprzestrzeni z kontekstu tradycji na własny kontekst bio-
graficzny odbiorcy, jednostkowy lub − szerzej − zbiorowy, a więc egzystencjal-
ny. Związek treści naddanej z tym, co zawarte w pierwowzorze, bywa bardzo

88 H.Ch. Andersen, Baśń mojego życia. Autobiografia, przekł. I. Chamska, Łódź 2003.
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odległy, zawsze jednak rozpoznawalny jako źródłowo czy pierwotnie dziecięcy,
na tradycyjne wątki zostają bowiem niejako nanizane treści i sensy nowe. W samych
jednak głębokich warstwach wywodzą się one z dziecięcej tekstosfery i jako
takie muszą być rozpoznane, by rozbrzmiał ich ukryty sens. Przykład z Urszuli
Kozioł:

Ledwo siadłam nad pucharkiem lodów
weszła ta żmijka
z niewinną miną gąski

jej czujny pyszczek
łasy informacji na wynos
już-już się zakolebał w moją stronę

gdy w samą porę
udało mi się przekręcić czarodziejski pierścień

i sama przemieniłam się w sopel
U. Kozioł, W kawiarni89

Centralnym elementem mapy utworzonej z poetyckich odniesień wiersza jest,
oczywiście, magiczny pierścień, przedmiot o bardzo rozległych konotacjach, wie-
lorako obecny w dziełach przynależnych różnym kręgom kultury. Pierwsze skoja-
rzenie czytelnicze przywołuje nie pierścienie Platona czy Nibelunga, lecz baśń
znaną z dziecięcych lektur: magiczny pierścień Aladyna (Ala ad-Dina) z Księgi
tysiąca i jednej nocy90 pozwalał spełnić wszelkie życzenia właściciela − za jego
sprawą Aladyn odzyskiwał cudowną lampę i pałac, podstępnie zabrane przez
czarownika. Z kolei w opowieści Williama M. Thackeraya91 magiczny pierścień
ma moc czynienia właściciela osobą pełną uroku i godną miłości. Oczywiście,
sensy obu utworów zostają zaktualizowane w nieoczekiwanym kontekście, odsy-
łającym do świata codzienności dostępnego doświadczeniu każdego, ale każdego
dorosłego.

Te baśniowe odniesienia − zgoła nie dziecięce, lecz wyolbrzymiające do gra-
nic bólu fantazmatyczne myślenie dziecka i dorosłego − powracają w innych
wierszach Urszuli Kozioł, towarzyszą na przykład refleksji nad śmiercią i prze-
mijaniem.

89 U. Kozioł, Stany nieoczywistości, Warszawa 1999, s. 191.
90 Opowieść o Ala ad-Dinie i zaczarowanej lampie; tekst spopularyzowany w Polsce przez Leś-

miana.
91 W.M. Thackeray, Pierścień i róża, opowieść znana w Polsce dzięki przekładowi Zofii Rogo-

szówny.
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Wiemy że to się stanie
Układamy gumowe klocki
śliczne kłamstwa drobne błahostki

wiemy że to się stanie

baloniki nieważne słowa
piętrzą
pysznią się kolorowo

wiemy −

Szeherezada zmyśleniem
chciała przedłużyć życie.

U. Kozioł, Tysiąc i jedna noc92

Ucieczka w topikę dziecięcą nie przynosi żadnej nadziei, przeciwnie, wzmaga
dramatyzm ludzkiego życia, skupionego na błahostkach i samookłamywaniu.
Nie ma w tym świecie pociechy, nie ma ucieczki. Ten sam motyw powraca
w innych wierszach:

Od pewnego czasu
wędruje do mnie na garbach chmur
stara pani.

Rzucam przez ramię grzebień żeby zatrzymały ją lasy
rzucam przez ramię lusterko żeby zatrzymały ją wody
ale jest coraz bliżej
i już nawet ją widuję we śnie.

U. Kozioł, *** [Od pewnego czasu...]93

Ucieczka w baśń jest próbą ratunku, szukaniem schronienia w świecie dzie-
cięcych wiar i nadziei. Wszystko jednak na próżno − niepodobna wrócić do
dziecięcego świata, do przestrzeni raju i jasnych wyobrażeń o logice ludzkiego
losu, w którym nawet śmierć nie jest straszna. Powrót wzmaga dramatyzm,
potęguje ból, uświadamia nieuchronność przemijania. Magiczna rzeczywistość
baśni jest przestrzenią ludzkiego życia, obowiązujące tam prawa nie tracą swej
mocy tu, w królestwie dojrzałości, z tą tylko różnicą, że prawom tym został
odebrany pierwiastek dziecięcy. Życie ulega przewartościowaniu, jest już nie
dziecięcą, lecz koszmarną i mroczną bajką, w której odgrywamy przypisane

92 U. Kozioł, Stany nieoczywistości, op. cit., s. 8.
93 Ibidem, s. 156.
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przez los role. Z dwój-jedni towarzyszącej dziecięcej lekturze − lęku i prze-
rażenia − zostało tylko przerażenie. Przykładem Straszna bajka, w której życie
ludzkie, rozpięte między dzieciństwem i starością, jest ujęte w szablon fabularny
baśni Grimmów:

niosę wino w koszyku
niosę sery i krakersy
mam kapturek czerwony

znam swą kwestię na pamięć

a teraz zjedz mnie wilku
proszę połknij mnie całą.

Dziewczyna pragnie pojmać swojego wilka, kusi go, następnie sama go nie-
woli, wiąże ze sobą w sposób iście magiczny („obrysuję cię w kole krechą kredą
zaklęciem”). Dopina swego − usidlony wilk pozostaje przy dziewczynie. To od-
czytanie baśni à rebours jest tylko pozornie dziecięcą zabawą: życie ma swoje
nieubłagane prawa, byt zmierza ku nicości, dzieciństwo ku wiekowi starczemu.
Bajkowy Czerwony Kapturek przytłoczony brzemieniem czasu odbywa makab-
ryczny taniec śmierci, przywołujący na myśl tytułową lalkę z przywoływanego
wcześniej wiersza Leśmiana:

Oczy me w głąb zapadły
lica wklęsły
pobladły
jamka ust lodowata

cóż to za niedorzeczność

zamiast hożej dzieweczki
w łożu szpetne widziadło
masz mój mężu kosmaty

i jeszcze okruszek sera
strzęp wstążki i czapeczka
i gdzieniegdzie kosteczki
ha!
czyjeż to kosteczki − −

Co to było
o Boże
jakie zimne to łoże
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Gorące łoże rozkoszy („do ciebie się podkradam w pościeli się przeginam”) stało
się zimnym łożem starości. W końcu śmierć pochłania wszystko:

ni wilka
ni kapturka
z rąbka nocy sen ciurka

U. Kozioł, Straszna bajka94

Migotliwość znaczeniowa symboliki wilka, jakże daleka jest od spetryfikowa-
nych znaczeń baśniowych, jak wielki budzi niepokój. Właśnie ów wilk niesie
z jednej strony zagrożenie, z drugiej jednak jest obiektem pożądania, ale zawsze
− i w baśni, i w wierszu Urszuli Kozioł − prowadzi ku śmierci. Jak u Giacomo
Leopardiego: „W jeden dzień siostry z losu się poczęły. Miłość i Śmierć”95.
Życie jako baśń jest rozrachunkiem czynionym z dziecięcą perspektywą wiosny
i poranka, gdzie otwierał się szeroki horyzont dobrej przyszłości, pełnej słońca
i nadziei. Nie ma już nadziei u Urszuli Kozioł, nie ma jej w wierszu Jarosława
Marka Rymkiewicza.

Rekwizytornia baśniowa to nie tylko rezerwuar toposów, motywów i symboli,
jak w przypadku literackich czy, szerzej, kulturowych odniesień mitologicznych.
W przeciwieństwie bowiem do mitologii baśń jest sferą głębokich przeżyć,
ukształtowaną u samych źródeł naszego indywidualnego, jednostkowego bytu.
W tym sensie baśń sama przynależy obszarowi mitu, naszego własnego mitu,
osobistego, mitu początku samego siebie jako człowieka. Przekracza ten mit także
biblijne czy religijne odniesienia, te bowiem narastają niejako wtórnie, stopniowo
rozpoznawane w szeregu głębokich znaczeń porządkują ludzkie życie poprzez
nieustanne powroty, nowe analizy, w których dawniejsze odczytania ustępują
miejsca nowym odkryciom, olśnieniom czy przemyśleniom. Biblia może fundo-
wać sferę indywidualnego ludzkiego mitu tylko w sytuacji, gdy człowiek wcześ-
nie utracił wiarę, inaczej nie przynależy początkowi, lecz wiecznemu praesens,
wiecznemu teraz, wiecznym powrotom i nowym odczytaniom z perspektywy
nowych doświadczeń, porażek, klęsk, radości i cierpień.

Z baśnią rzecz ma się inaczej. Poza dzieciństwem człowiek w baśń nie wierzy
w takim sensie, jak może wierzyć w słowo biblijne; zwykle też nie wnika w jej
głębsze znaczenia w takim sensie, jak rozszyfrowuje przesłanie ewangelistów.
Baśń jest zawsze zamknięta w indywidualnym dzieciństwie każdego, więc przy-
wołana − poprzez czy to motywy, czy postaci, czy rekwizyty − ewokuje w nas
samych dziecięcość, przenosi ku niej, pozwala własne życie traktować jak pa-
limpsest, w którym pod zewnętrznymi płaszczyznami ukrywają się sfery głębsze,

94 Ibidem, s. 265-267.
95 Cytat z Miłości i Śmierci w przekładzie Edwarda Porębowicza.



338

Część III. W poszukiwaniu straconego dzieciństwa

zapoznane, zepchnięte w niepamięć, odizolowane od doświadczeń dojrzałej co-
dzienności. Każde uderzenie w baśniową strunę ma moc magiczną: ożywają karły,
czarownice i wilki, zasypia z całym swym dworem Śpiąca Królewna, czarodziej-
skie przedmioty oczekują na znak, by uruchomić tajemne moce. To uderzenie
bywa gorzkie i trudne, gdy uświadamia tragizm ludzkiego losu, ujawnia ślady
naszego własnego, podmiotowego, indywidualnego umierania czy zagubienia.
Bywa olśniewające, gdy pozwala dojrzeć na dnie rzeczywistości przestrzeń
żywej tajemnicy. Bywa wreszcie − jak w Topografii myślenia Joanny Kulmowej
− formą autoanalizy, u źródeł której leży przeświadczenie o uwięzieniu człowieka
w „klatce dzieciństwa”, z której nikt i nic nie wyzwoli.

W Łodzi jest dziwnie. W korytarzowych szafkach mieszkają Gorgony, a na zimowej
ulicy stoi dziewczynka z zapałkami. Na podwórku Andersenowski świniarek gra nie-
zwykłe melodie, aż tańczy drewniany pajacyk. Te czary biorą się na pewno ze splą-
tanych w esy-floresy secesyjnych klatek schodowych i ozdobnie powyginanych krat,
osłaniających ciemne windy o aksamitnych ławeczkach i ogromnych lustrach. Biorą
się z brzuchatych erkierów i balkonów, podobnych koronkowym gondolom. I ze stiu-
ków na plafonach, i z ciemnych, wysokich drzwi o błyszczących klamkach. A nade
wszystko z pałaców nastroszonych jak pawie. Z przycupniętych jak indory fabryk,
rudziejących pod wieczór, jakby nabiegły żywą krwią.
Przeraża mnie Łódź96.

Trudno o bardziej wyrazisty dowód palimpsestowego charakteru rzeczywis-
tości, w której wierzchnia warstwa skrywa na różne sposoby sfery głębokiego
„ja”97. W każdym zakamarku rzeczywistości czają się cienie dzieciństwa. Świat
jest zasłoną nie tyle bytu, ile raczej tkwiącej w człowieku dorosłym dziecięcej
baśni. Jeszcze raz Kulmowa:

Wciąż mną władają dziecięce światy.
Może dlatego, że tam pod ściółką leśną czekają zbudowane przeze mnie dla Jago-
dowego Króla komnaty z mchu i patyczków, a pod korzeniem dębu siedzi krasnalo-
wy kronikarz Koszałek Opałek i niestrudzenie zapisuje moje nieustające złudzenia.
Złudzenia dziecka i złudzenia starej kobiety. Te same. Pragnienie pozostania wewnątrz
własnego świata. Marzenie o ścieżce do dalszego ciągu98.

„Dziecięce światy” są odległą w czasie sferą bytu, ale jednocześnie jedynym
trwałym punktem odniesienia, na którym doświadczenia losu żłobią swój ślad.
Baśń oddala się od rzeczywistości dziecięcej, ale jednocześnie trwa w niej

96 J. Kulmowa, Topografia myślenia, op. cit., s. 90.
97 O interpretacji baśni z perspektywy psychologii głębi por. m.in. C.P. Estés, Biegnąca z wil-

kami, op. cit.
98 J. Kulmowa, Topografia myślenia, op. cit., s. 32.
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głęboko korzeniami. W tym sensie spaja kolejne fazy ludzkiego życia, ale nie
buduje przestrzeni nadziei na odnalezienie „ścieżki do dalszego ciągu”, magicz-
nego grzebienia czy lustra, które mogłyby uchronić „baśń wewnętrzną”, o której
pisał Irzykowski w Pałubie, od nieuchronnego końca.

Warto w tym miejscu przywołać mało znany wiersz Paula Verlaine’a. Rzecz
powstała w 1885 roku, gdy poeta, po trudnym, choć krótkim pobycie w więzieniu,
prowadził żywot włóczęgi. Sielankowy pejzaż wiejski, pełen pogody, zadumy,
słońca i ptaków, ożywia baśnie dziecięce. Stają się one znakami radości pierw-
szych lat życia, która nie uległa zatraceniu, lecz trwa gotowa do przebudzenia
w każdym momencie. Dziecięca radość jest na wyciągnięcie ręki, towarzyszy
człowiekowi nieustannie, wystarczy chwila, by ją ożywić. To wiersz typowy dla
dziewiętnastowiecznego toposu dzieciństwa.

Królewna spała w lesie. Zdrzemnął się Kopciuszek.
Pani Sinobrodowa? Braci swych czekała;
Z dala od brzydkiej bestii zaś Tomcio Paluszek
Leżał sobie w trawie, nucąc: „Bogu chwała!”

Ptak koloru Pogody szybował w przestrzeni,
A czubki drzew pieściły leciutkie powiewy
W niepozornych gaikach, co rade ocienić
Marzeniem wszelkie znoje − sianokosy, siewy...
[...]
Kot w Butach wraca. Słyszysz? Na nocleg odchodzi
Wojsko w ościennym księstwie Brzydula-Grzywacza.
Zachwyceni, zmęczeni, otośmy w gospodzie:
Dobry kąt, gdzie się w zupie kromkę chleba macza!

P. Verlaine, Lucjan Létinois99

I jeszcze początek wiersza w wersji oryginalnej; polski przekład nie oddaje
śpiewności, uzyskanej m.in. za sprawą rymów wewnętrznych, tymczasem nawią-
zania do rytmiki piosenki dziecięcej znakomicie współtworzą nastrój beztroskiej
radości poety-włóczęgi; warto zwrócić uwagę, że Tomcio Paluszek leży w trawie
„en chantant” (śpiewając) modlitwy.

La Belle Au Bois dormait. Cendrillon sommeillait.
Madame Barbe-Bleue? Elle attendait ses frères:
Et le petit Poucet, loin de l’ogre si laid,
Se reposait sur l’herbe en chantant des prières100.

99 P. Verlaine, Wybór poezji, oprac. A. Drzewicka, BN II 200, Wrocław 1980, s. 150-151, przeł.
A. Drzewicka.

100 P. Verlaine, Oeuvres poétiques, Paris 1984, s. 137.
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Schyłkowi XX wieku obcy jest ten sposób myślenia. Baśniowe postaci, rekwi-
zyty, baśniowa topika − wszystko to odsyła do złożonej rzeczywistości psychicz-
nej człowieka, odsłania jego sytuację egzystencjalną z pełnym dramatyzmem.
Czyżby więc baśń była jedynie sztafażem? Nic bardziej błędnego. Znamienne,
że wszyscy cytowani poeci 2. połowy XX wieku wprowadzają do swoich wierszy
motywy baśniowe w charakterystycznym momencie: po przejściu „smugi cienia”,
gdy życie coraz głębiej pochłaniają mroki śmierci. W ciemności prawda dojrzewa
do heroizmu. I wtedy właśnie pojawia się pokusa już nie ucieczki, lecz trwania,
powrotu do korzeni bytu, uporządkowania doświadczeń nakładających się na siebie
w chaosie minionych lat. Pokusa, by doznać jeszcze raz, od początku tego, czego
się doznało: wybrania, miłości, ocalenia, bólu bezradności wobec dotyku zła.

Baśń dziecka staje się baśnią starego człowieka, heroiczną lekturą życia i umie-
rania. „Pojęcie pustki − pisał Bergson − rodzi się tutaj, gdy świadomość, opóźnia-
jąc się w stosunku do samej siebie, pozostaje przywiązana do wspomnienia stanu
dawnego, chociaż już inny stan jest obecny. Jest ono porównaniem między tym,
co jest, a tym, co mogłoby być lub powinno być, słowem, między pełnią a peł-
nią”101. Podobnie Leśmian:

Z resztek życia śmierć swawolna po ciemku
Wydmuchuje bańkę trudną i złotą,
By przyświecać młodziuchnemu widemku,
Co się bawi skrzepłą w kukłę tęsknotą.
[...]
Już się gwiezdne poniszczyły zamiecie −
Cień się chwieje, poróżniony z mogiłą.
Coś innego stać się pragnie w zaświecie,
Coś innego niż to wszystko, co było!...

B. Leśmian, Za grobem102

Życie, ta „bańka trudna i złota”, sprowadzone zostało u jego kresu na powrót
do formuły baśniowej. Wyparta ze świadomości nieuchronność śmierci prze-
kształca byt (zarówno tu i teraz, jak i gdzie indziej) w niekończącą się baśń.
W tej perspektywie nasze ludzkie przemijanie nabiera sensu: nie można być
w pełni „młodziuchnym widemkiem” bez „skrzepłej w kukłę tęsknoty”, nie można
wyobrazić sobie nowej baśni bez przeżycia dawnej. Nie ma nieśmiertelności
bez śmierci.

101 H. Bergson, Ewolucja twórcza, przekł. F. Znaniecki, Warszawa 1959, s. 274.
102 B. Leśmian, Poezje, Warszawa 1957, s. 461-462.
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nie wiadomo jak stały chaty
nie wiadomo dokąd szły drogi
pamiętasz tylko sęk słońcem żywicą bogaty
króliki pod progiem

dzieciństwo1

wszyscy spali nie spały lęki
z lustra wynurzały się suche jak patyki
syczały maleńki maleńki
będziesz jak ojciec w szpitalu wariatów

dawniej 2

Między Otchłanią i Arkadią, między ukojeniem i koszmarem bezsennej nocy,
między snem upojnym i snem ogniskującym cierpienie − gdzie leży prawda
o dzieciństwie? Zatrzymuje ją poeta „na progu słowa”, między szczęśliwością
i dramatyzmem; w wierszach Czechowicza dzieciństwo rozpięte jest między
sprzecznościami, między prawdami wzajemnie sobie obcymi, między bujnością
życia i lękiem przed życiem.

Przyjrzyjmy się bliżej obu przywołanym tekstom. Pierwszy z nich przynosi
refleks z przeszłości, jakby strzęp wspomnień, za którymi nie kryje się żadna
skonkretyzowana rzeczywistość. Odwołanie do konwencji baśniowej („wszędzie
i nigdzie”) narzuca odczytanie utworu jako paraboli − wiersz jest nie tyle jednost-
kowym wspomnieniem, ile przypowieścią o dzieciństwie. Zgodnie z klasyczną
topiką, obecną tak w literaturze, jak i w ikonografii, dziecięcość odnosi się do pełni
czasu: mamy środek pachnącego, słonecznego lata (w dalszych częściach wier-
sza: „zgrzane lato nad rzeką”), porę dojrzewania zbóż („nie wiadomo jak owsy
szumiały kąkolom”), porę bujnego życia, dostatku, spokoju, radości. Radość tę
i spokój podkreśla obecność „królików pod progiem” − arkadyjski ten obraz
powróci w słynnej kołysance Dawno już ucichł złoty kogucik...

Obraz dzieciństwa wbudowuje się w topos domu. „Sęk słońcem żywicą bogaty”
wskazuje na życiodajność, witalne bogactwo domu, najwyraźniej drewnianego
(znowu odwołania do toposu3), zatopionego w promieniach słońca i w letnim,
błogim, leniwym południu. Nastrój sytości („niskie ule pod słomą”), wrażenie

1 J. Czechowicz, Wybór poezji, oprac. T. Kłak, BN I 199, Wrocław 1985, s. 95.
2 Ibidem, s. 45.
3 Por. na ten temat M. Czermińska, Dom w autobiografii i powieści o dzieciństwie, op. cit.
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przebywania poza rytmem codziennej krzątaniny dorosłego świata („były prace
polne czyjeś len się na kądzielach wije”) − dopełniają obrazu dziecięcej Arkadii.

Drugi z przywołanych wierszy skutecznie rozbija atmosferę błogości, bez-
pieczeństwa, spokoju. Pełnię sierpniowego żniwnego dnia zastępuje pełnia nocy
(„wszyscy spali”), piosenkę czy „śpiewkę” wsi zagubionej w „słonecznikowych
słońcach” − ponure, posępne „sprzętów skrzypy”:

zapadała się w otchłań poduszka
wichr porywał leżące ciało

Tam „blask potoku [...] z okien jak z łaskawych rąk”; tu „nocą bezsenną naprze-
ciw łóżka poruszało się duże okno wędrowało”. Tam czyjaś cicha monotonna
praca, tu lęki, które nigdy nie usypiają. Tam czyjaś krzątanina i obecność, tu całko-
wite osamotnienie, irracjonalny mur zakazów.

nie można było budzić mamy
żeby powiedzieć to straszne

Osamotnienie przemienia się w samotność, a ta potęguje lęk przed życiem,
trwogę o kształt przyszły własnego „ja”, niepewność własnego ciała i własnych
granic. Nadzieję budzi słońce, świt, co „otwierał mi oczy”, „dobre lipy”, co teraz
już „sypią kwiatem”, a przedtem straszyły szumem wiatru i szkieletem gałęzi.
Niknie poczucie zagrożenia i osamotnienia, nastaje dzień. Ta ambiwalencja,
będąca stałym elementem poezji Czechowicza, nabiera charakteru wiecznej oscy-
lacji między Arkadią i Katastrofą, sielanką i wizją zagłady. Widać tu wyraźne
związki z poetycką wyobraźnią Micińskiego.

Katastrofa i zagłada − w wierszu dawniej przełamywana wizją ucieczki ku
dniowi, wydarcia się lękowi i bezbronności − nie omija dzieciństwa, przeciwnie:
naznacza je piętnem tragizmu i śmierci, przemijania i nicości. W wierszu o śmierci
pojawia się motyw wywiedziony ze średniowiecznych danses macabres: przemija-
nie pochłania wszystko co żywe, każdy − jak powiedział Leśmian − „kęs istnienia”,
w równej mierze „starców chłopięta matki ja i dzieciątko”, jakby prawo życia
ogniskowało się w wiecznym dążeniu ku zagładzie, nicości, próżni („to samo to
samo to samo). Znacznie wcześniejszy wiersz pt. Śmierć podejmuje ten sam motyw
obsesyjnie powracający w twórczości Czechowicza. Przestrzeń między dzieciń-
stwem i umieraniem wypełniona jest pozorami bujności życia, pozorami pełni bytu.

starcy chłopięta matki ja i dzieciątko dziewice
wieńczony

to samo to samo to samo
pod księżycem

wiersz o śmierci4

4 J. Czechowicz, Wybór poezji, op. cit., s. 115.
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W każdym z przejawów życia kryją się posępne cienie nicości. Dla Czechowicza
życie jest wyrokiem śmierci, krawędzią otchłani.

Przerażenie umieraniem zostało w wierszu śmierć ukazane z perspektywy
doświadczenia dziecięcego; śmierć raz pochwycona przy swym dziele będzie się
odtąd kojarzyć z „małym poszarpanym krukiem którego psy rozdarły”. Na jej
potęgę nie ma żadnego remedium. Nic nie jest lekarstwem: ani Bóg, co „z obrazu
złotego dna wychodzi”, ani „wstydliwa łza”, ani zanurzenie w świecie „glinianym
jak skarbonka”, więc kruchym i delikatnym − „ona zawsze jest gdzieś / za ciszą
nocną wiatrem”. Jest to ta sama cisza nocna i ten sam wiatr, które towarzyszyły
koszmarom dziecięcej nocy, wywoływały niepokój, lęk, przerażenie, paraliżującą
trwogę, przed którą nie było i nigdy już nie będzie ucieczki (dawniej).

Podobnie jak śmierć, katastrofa została ujęta z perspektywy dziecięcej. Nie jest
to, oczywiście, perspektywa wszechogarniająca i jedyna, jej pojawienie się wszak-
że wzmaga siłę obrazowania i pogłębia tragizm. Przykładem wiersz mózg lat 12
będący dramatycznym spięciem „kipiącego” życia, bujnego, pełnego energii i ra-
dości, z tragizmem nieuchronnie zbliżających się wydarzeń dziejowych.

chłopcze chłopiec jutro pojutrze
radość naga a to nie życia zaczyn
zamknie się na zawsze jak kluczem
w 1936 chłopcze na rzekę spod hełmu popatrzysz

Sformułowana w ostatnim wersie zapowiedź wojny jest jednoznaczna, ale też
wchodzi w głęboki związek z samą naturą przemijającego czasu. Katastrofa wojny
zostaje zapowiedziana i wzmocniona katastrofą ciała.

krzyk o południe o potok
krzyku pełne usta i garście
w ekstazie słońca jak motor
pali się mózg lat dwanaście

mózg lat 125

Ciało − dojrzewające, kipiące życiem niczym na obrazie Weissa Maki − samo
staje się źródłem zagrożenia, unicestwienia, przemijania. Odwrotnością tej ekstazy
jest sen − „parna osłoda nocy” spowijająca dramat czasu.

sen pod ciało podłoży się płomykiem
sierpem
a za sierpem wiosna zasadzka

mały mit6

5 Ibidem, s. 40-41.
6 Ibidem, s. 90.
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Przyjrzyjmy się ostatnio przytoczonemu ustępowi, gdyż pozwoli uzupełnić
i rozszerzyć dotychczasowe spostrzeżenia. Jak w poprzednio omawianych wier-
szach, tak tu katastrofa czai się wszędzie. Czymże jednak jest owa katastrofa?
Niewątpliwie pierwszym i podstawowym prawem egzystencji, sięga bowiem
nawet firmamentu („świergocą miotacze gwiazd”); jest nieodłączną, przerażającą
córą bytu.W jego trwanie wplata uczucie goryczy, którego rdzeniem jest świado-
mość nieustannie narastającej nicości. Na nic „parna osłoda nocy”, na nic pozory
spokoju. „Pod ciało” kładzie się „płomyk” − symbol bezpieczeństwa, światła,
spokoju. Płomykiem jest jednak sierp − księżyc, król nocy. Jaśnieje blaskiem
tylko dlatego, że wkoło panuje mrok, który pozwala uznać go za światło, człowie-
kowi zaś daje ponieść się złudnemu poczuciu bezpieczeństwa i jasności, wyzwo-
lić się od słabości, doświadczyć dnia w środku nocy. Bo przecież ów upojny sen
− to trwanie w „kołysce kroków”, w kołysce lęku. Tak więc katastrofa nabiera
nowego wymiaru: staje się „zasadzką”, jaką niesie wiara w światło i w wiosnę,
w życie samo, jego pełnię i bujność. Poddanie się myśli o wiośnie, życiu,
dzieciństwie, płomieniu − jest błędem: każdy przejaw bytu niesie w sobie zarze-
wie nicości, jakby byt był jednocześnie i sobą, i swym własnym unicestwieniem.
Parafrazując znany wiersz Szymborskiej (Autonomia) można by powiedzieć, że
przepaść nas ani nie przecina, ani nie otacza − sami jesteśmy nicością. Dlatego
matka nucąca kołysankę śpiewa dziecku: „ciebie / nigdy nie było”. Nie było
życia, nie było człowieka, nie było wiosny i światła. Wszędzie tylko „parna
osłoda nocy”.

Czymże więc jest byt? Czy tylko pozorem istnienia? Czy tylko doświadcze-
niem złudnej nadziei i pewnej tragiczności? Twórczość Czechowicza rodzi się
z jakiegoś głębokiego poróżnienia ze śmiercią, zatem poeta opowiada się za
bytem. Skoro tak, byt ów nie może mieć jedynie charakteru pozoru, złudzenia
i nieprawdy. Musi być oparty na jakichś głębszych podstawach.

Otóż wydaje się, że najbliższa Czechowiczowi byłaby formuła Rilkego z Sone-
tów do Orfeusza: „śpiew to istnienie”, do której nawiązywali egzystencjaliści
i której refleks niesie Leśmianowska Dziewczyna. Byt to muzyka. Jej istotą jest
ciągłe nawiązywanie do przeszłości i przyszłości, spajanie tego, co jest, z tym, co
było i co się stanie. Oderwane sekwencje nie mają sensu, kadencja muzyczna sama
w sobie nie znaczy nic. Dopiero trwanie dźwięków, ich następowanie po sobie,
dopiero rozciągnięte ramiona czasu tworzą pieśń. Ale czy w muzyce można mówić
o czasie? Ona staje się jakby związkiem czasu i nicości, bytu i niebytu, zarazem
jest i nie jest.

jutro czyha we wszystkim
nim do niego zegary dotrą

rymy pobożne7

7 Ibidem, s. 129.
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Wczoraj też „czyha we wszystkim”. Jak w muzyce dźwięczą minione akordy,
tak i w każdej chwili życia realizuje się i wciąż trwa zarówno to, co było, jak to,
co będzie. Muzyka nie zna czasu teraźniejszego, oswaja z dźwiękiem przeszłości
i przyszłości.

kto piosenki nuci po cichu odgania o śmierci myśl
to ważne gdy spotka się ją oko w oko

w boju8

kołysanki takt ostatni się skończy
w straszliwych burz gwałtowności

Piosenka ze łzami9

Różne są dźwięki owej muzyki istnienia. Upiorne jak „piekielny” taniec (pod
popiołem), gwałtowne i porozrywane (legenda), częściej pełne łagodnej spokoj-
ności.

Przecież siano pachnie snem
a ukryta w nim melodia kantyczki
tuli do mnie dziecięce policzki
chroni przed złem

Na wsi10

Owa uspokajająca „melodia kantyczki” trwa, z kolei w niej trwa dzieciństwo
odnalezione w odrodzonym poczuciu bezpieczeństwa i radosnej homeostazie.
Świat na powrót staje się oswojony. Nie na długo jednak, muzyka nieuchronnie
zmierza ku ostatniemu akordowi, który staje się jakby jej apogeum, ale też osa-
cza swą wszechobecną świadomością. Kres czyni muzykę w ogóle możliwą. Nie
jesteśmy skazani na rozpacz nicości, raczej na akord nicości; byt − jak muzyka
− biegnie ku śmierci, ku zagładzie.

Powracamy więc ku sformułowanej na wstępie uwadze o wzajemnym dopeł-
nianiu się dzieciństwa i śmierci. Zrozumieć sens tego dopełnienia − to zrozumieć
prawo czasu; w prawie tym wyraża się prawda o paradoksie zespolenia bytu ze
śmiercią. Dlatego w małym micie określa poeta kołysankę mianem „nieprawdzi-
wej”, a w Piosence ze łzami ze smutkiem przywołuje obrazy dzieciństwa znaczo-
nego stopniowym, złowróżbnym milknięciem kołysanki. A przecież:

naprawdę złotą niwą
faluje tylko piosenka

elegia uśpienia11

8 Ibidem, s. 112.
9 Ibidem, s. 9.

10 Ibidem, s. 8.
11 Ibidem, s. 65.
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Formuła bytu jako pieśni czy muzyki prowadzi do przyjęcia przez poetę takiej
postawy, której punktem centralnym jest imperatyw oswojenia świata. Od akceptacji
początku do tragicznej świadomości końca. Od dzieciństwa do katastrofy. Od pełni
życia do głębi nicości. Nie ma ocalenia, wszędzie czai się śmierć i zniszczenie.

Naturalną reakcją człowieka na sytuację przerażenia jest poszukiwanie ładu
i poczucia bezpieczeństwa. Dzieciństwo zdaje się budować je w sposób nie pod-
legający zakwestionowaniu. Czyżby to poczucie było oazą złudzenia? Zapewne
tak, nie przynosi przezwyciężenia dramatu. Nie tylko nie koi lęków egzystencjal-
nych, ale pogłębia wiedzę o tragiczności ludzkiego istnienia. Daje jednak chwi-
lowe, krótkotrwałe wyciszenie, znaczone wyciągniętymi ramionami matki.

Powrót myślą do matki jest powrotem do pozycji syna, który porzuca całą
swą dojrzałość i pragnie już tylko, by „młoda i piękna w uśmiech mogła wrócić
znów” (o matce); pragnie zakrzywienia linii czasu. Nawet nad obrazem „rozwia-
nych włosów matki”, nad owym „niepokojem z ognia” nadbudowuje się poczucie
bezpieczeństwa: starcze, siwe włosy matki przyrównane zostają do „siwobiałego
wodospadu”, pełnego jasności i słodyczy.

sieje się słodycz przez lniane sito
ty siejesz matczyna głowo
zawsze uśmiech ręką serdeczną wita
jasno biało brzozowo

z końca stołu z wagonu z pola i bulwaru
gdziekolwiek oddycham ciemnogrzywy chłopak
oczy me listy myśli jeden mają popas
szepcą zaklęcie wieków wiecznych
wołają gwiazdę czarów
słowo jak słonecznik
m a t u s i u

jednakowo12

„Ta prosta spracowana kobieta − pisze Czesław Miłosz − to była jego wielka
miłość. Cała jego «dziecinność» w niej znajdowała wsparcie. Jej stratę na parę
lat przed wojną odczuł bardzo boleśnie. Nieuczona, odgadywała lepiej niż inni
jego «łzy gniewu»”13. Było to wsparcie najgłębiej autentyczne, katarktyczne reme-
dium na ból istnienia i doświadczenie tragizmu. Każdorazowo pojawienie się
postaci matki nadawało wierszowi charakterystyczną aurę nastrojową, przywoły-
wało kolory jasne i pogodne, uczucia dobre, bezpieczeństwo, nawet wśród otchłani
katastrof. Świat nabierał charakteru baśniowo-sakralnego.

12 Ibidem, s. 29-30.
13 Cz. Miłosz, Zaczynając od moich ulic, op. cit., s. 196.
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Matusiu, Lublin tak srebrny
twoje baśnie mi przypomina
o lotach koni podniebnych,
o czarach lamp Aladyna...

Kościoły w bieli i wieże
w kołpakach, skrzących się w słońcu,
są jak archanioł, co strzeże
wrót rajskich na świata końcu...

Zimowe uroki14

Poza wszelką historiozoficzną logiką, poza intelektem i nawet poza poczuciem
dojrzałości; w tkance pierwotnego dziecięcego odruchu wiary cała ciemność
niknie. „Osamotnienie, zagubienie w świecie [...] zostaje zażegnane i odsunięte
właśnie obrazem matki, symbolem uczuć dobrych, łagodnych, gwarantujących
nietykalność i poczucie całkowitego bezpieczeństwa − pisze Tadeusz Kłak.
− Uznanie autorytetu i nadrzędności matki stawia podmiot liryczny automatycz-
nie w roli dziecka. Dlatego w wierszach Czechowicza o matce otrzymuje wy-
miary dziecięce, naiwne, rządzą tu całkowicie inne prawa. Matka jest wszystkim
− zbawieniem i ocaleniem”15. Ocalająca jest więc i jej rola. Jej gest przytulenia,
kołysania, uśmiech, czułość. Jej słowo i jej piosenka. Na przykład taka:

Lulajże, lulajże, maleńki
otulą cię moje piosenki.
Luli, luli,
piosenka cię otuli.

Kołysanka III 16

Tak oto dochodzimy do świata oswojonego, bezpiecznego i przyjaznego; na
jego straży stoi matka. Zanim jej ramiona się oddalą, zanim Historia wymusi
rozstanie − ten bezpieczny świat będzie trwał i „sny szczęśliwe do kolebki
przygoni”. Ni księżyc, ni mrok nocy, ni deszcz co „tupie po sadzie”, ni miecze co
„brząkają” − nic nie ma znamion grozy. Początek koncertu zdaje się trwać poza
czasem, poza kresem, poza katastrofą.

Śpij tymczasem słodko,
Nie czekaj matuli,

14 J. Czechowicz, Poezje zebrane, zebrał i oprac. A. Matylda, wstęp M. Jakitowicz, Toruń 1997,
s. 385.

15 T. Kłak, Czechowicz − mity i magia, Kraków 1973, s. 99.
16 J. Czechowicz, Poezje zebrane, op. cit., s. 350.
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Jak matula do dom wróci,
Do serca przytuli.

Kołyszę kołyskę...17

Matka jest podmiotem lirycznym wielu wierszy Czechowicza kierowanych
do dziecka, zwłaszcza kołysanek. Świadczą o tym: bezpośredniość uczuciowa,
atmosfera czułej serdeczności, bliskość emocjonalna, delikatna tkliwość. Są to
właściwości bezpośrednio związane z toposem matki, nie ojca. W całej twórczo-
ści Czechowicza motyw matki występuje wielokrotnie i ewokuje atmosferę bez-
pieczeństwa i spokoju bytu, wyciszenia, ładu aksjologicznego; ojciec pojawia się
z rzadka, i to raczej z negatywnymi konotacjami (np. dawniej). Zresztą, zgodnie
z toposem nie ojciec, lecz matka jest uosobieniem ciepła, ogniska domowego,
miłości, opiekuńczości, w końcu właśnie ona jest kapłanką snu i strażniczką we-
wnętrznego ładu, harmonii, piękna. Matka jest podstawowym atrybutem dzieciń-
stwa, jego istotą. Całe Czechowiczowskie dzieciństwo to trwanie podmiotu lirycz-
nego w dwój-jedni z matką. Wiek dojrzały przynosi kres tej wspólnoty, rozpada
się mit życia szczęśliwego i rajskiej pełni bytu. Wkracza katastrofa, otchłań prze-
raża, niepewna przyszłość paraliżuje.

Poeta znajduje nieoczekiwany ratunek. Z pewnymi uproszczeniami można po-
wiedzieć, że jest to myśl bliska późniejszym koncepcjom Emmanuela Lévinasa:
mówiąc językiem filozofa, matka uosabia postać Innego, nie zredukowanego
wobec porządku Ja, pozwalającego na znalezienie takiej postaci rzeczywistej
inności, która umożliwiłaby wyjście z siebie ku temu, co na zewnątrz. Ona przy-
chodzi z zewnątrz jako objawienie, zwrócona jest ku przyszłości, więc wyłamuje
się z gorsetu wspominania, gorsetu czasu minionego.

Poeta utożsamia się z tak rozumianym Innym. Nie przejmuje roli matki, jej
rodzicielsko-opiekuńczych funkcji w realizacji poetyckiego rzemiosła, przeciw-
nie: matka i syn, matka i poeta, matka i człowiek stanowią nierozerwalną, isto-
tową jedność. Dwój-jednia odsłania swe nowe oblicze: jest nim poetycka twór-
czość dla dzieci, której poświęca Czechowicz wiele uwagi i której oddaje się
z pasją. Większość wierszy kierowanych do najmłodszych ma formę kołysanki,
z wyraźnie zachowaną linią rytmiczną. Przez krótkich kilka akordów odsłaniają się
tajemne, wspominane powiązania melodyczne, przeszłość realizuje się w chwili
obecnej, w całej bezkreśnie rozciągniętej współczesności. Dopiero ta melodia
jest melodią prawdziwą, kołysanką prawdziwą. Jest melodią dzieciństwa i doj-
rzałości, nadaje trwaniu smak szczęścia.

Czym jest owo szczęście niesione przez melodię dzieciństwa? Na pewno nie
jest ucieczką w zapomnienie, bo kontrapunktowo obecne są dysonanse zagłady.

17 Ibidem, s. 443.
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Z tego samego powodu nie jest Arkadią. Pozostaje zatem określić je jako
wieczny punkt odniesienia dźwięków. Każdy dźwięk i każdy obraz ma swoje
dopełnienie w bycie i nicości, w pełni życia i w grozie kresu, w spokoju i lęku,
w świecie ufnym i w świecie zdradliwym. Oto więc istota dzieciństwa: kontra-
punkt katastrofy. Cała poezja Czechowicza wyrasta z tego właśnie rozdarcia, ze
świadomości, iż ramy wyznaczone są egzystencji przez „kołysankę niepraw-
dziwą” i „kołysankę prawdziwą”, przez światło i ciemność. Nie ma światła bez
ciemności, jak nie ma homeostazy bez zagłady. Inaczej bowiem zagłada byłyby
wybawieniem.

Dzieciństwo wpisuje się w rytm każdego czasu, w pozornie neutralny emocjo-
nalnie pejzaż miasta (Zimowe uroki, prowincja noc), w poświatę księżyca, nawet
w wizję zniszczenia. Nie jest to więc negacja katastroficznej prawidłowości
czasu. Jest to dążenie do bytowania naprawdę. Opiera się ono na paradoksalnej
obecności początku obok kresu.

Świat dzieciństwa jest nieprzypadkowo światem snu. Noc w ujęciu Czechowi-
cza ma zabarwienie negatywne, wywołuje skojarzenia ze śmiercią, nicością, gwał-
towną wizją zagłady, zdradza melodię zniszczenia18. Obraz matki obejmującej
i tulącej dziecko staje się nie tyle ucieczką w uśpienie, ile wyrazem ufnej wiary
w wiecznotrwałą rytmikę muzyki. To właśnie melodia kołysanki okazuje się melo-
dią bezpieczeństwa, melodią bezkresnego raju, świata ufnego, dobrego i oswojo-
nego. Jest to więc − inaczej niż w małym micie − kołysanka zespolona z nieod-
gadnionym i nieprzerwanym rytmem czasu, z dobrem, które należy do wiecznego
praesens.

Przyszłość przestaje być kreatorem tragiczności i śmierci, zostaje przezwy-
ciężona doświadczaniem czasu przeszłego. Tam, w świecie futurum, panował
ból, teraz rozkwita wieczna młodość; tam była ziemia zgryzoty, teraz jest ziemia
światła.

W tym sensie raj dzieciństwa nie jest rajem utraconym, przeciwnie: dostępny
w każdym momencie teraźniejszości sytuuje się kontrapunktowo wobec akordu
śmierci, wybiegającego w przyszłość. Życie jest polifoniczną pieśnią złożoną
z wielu równoległych melodii. Sam zaś człowiek sytuuje się w odniesieniu do
bytu jak partytura wobec muzyki. Człowiek jest więc zapisem bytu, jego treścią.
Konstytuują go istnienia przeszłe i czas miniony.

Liczę 22 lata
liczę 22 lata
jest nas dwudziestu dwóch
[...]

18 Można wskazać znaczące i ważne wyjątki, np. Zimowe uroki: „nocą bania uroków tu pęknie”.
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znam dopiero dwadzieścia dwa piętra
znam zaledwie dwadzieścia dwoje warg

Inwokacja19

Każdy z owych „dwudziestu dwóch” trwa i niknie, jak dźwięki muzyki trwają
i nikną zarazem. Tak więc odwołanie do dzieciństwa ma charakter mitu, obej-
muje moment przebudzenia się czasu i koncepcję czasu świętego, który poddany
jest prawu wiecznego powrotu; tworzy wreszcie wyobrażenie świętej przestrzeni
dzieciństwa.

Przestrzeń tę w wierszach pisanych dla dzieci wypełniają postaci rodem z baśni
(„żar-ptaki”, „konie jabłkowite”, „junakowie pyszni”) i zabawy (gliniany konik),
senne poszumy wody i łagodne poświsty wiatru, śpiew ptaków, nade wszystko
jednak − postać matki, ojczyzny bytu i źródła bezpieczeństwa. Centralnym
elementem tej przestrzeni staje się dziecięca sypialnia. Przestrzeń dzieciństwa
wykracza poza ramy dziecięcego wiersza: skojarzona z czasem wiosny, kiedy
„radość biegła wzwyż po drzewach” (kwiecień tych co bez troski), spokojem nocy
(prowincja noc), znaczy nowy ślad w poezji Czechowicza. W wierszu Pierwszy
śnieg dzieciństwo staje się siłą przełamującą „zmrok martwych liści” i „otchłan-
ny chłód czarnych drzwi”.

Kolebka stuka w takt za kołysanką,
Biegun uderza cicho w stołu brzeg
A ktoś garściami biel ciska w drzwi ganku −
Zaczyna padać gęsty pierwszy śnieg...20

Niekiedy refleks dziecięcości jest tak silny (np. widzenie), że przełamuje grozę
kosmicznych otchłani i widmo zagłady, niekiedy napełnia pejzaż refleksyjną,
melancholijną poetyckością.

Dzieci ciągną sanki, zostaje niebieski ślad;
rzucają pociski śnieżne, dziurawią zmierzch,
który ranny i siny na śniegach się kładł,
nieuchwytny jak perz.

Wieczór zimowy21

Dzieciństwo i katastrofa są ramionami bytu, jak świt i zmierzch są ramionami
dnia. Trwanie w dzieciństwie oznacza albo infantylizm, albo złudną nadzieję
(„kołysankę nieprawdziwą”), że więcej nie ogarnie nas ciemność nocy, skazująca

19 J. Czechowicz, Wybór poezji, op. cit., s. 4.
20 J. Czechowicz, Wiersze zebrane, op. cit., s. 247.
21 Ibidem, s. 326.
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na lęk istnienia. Świat nie daje się jednak ująć w jednolitą formułę; człowiek
pozostaje więc rozerwany między duszącym, paraliżującym strachem i sponta-
nicznym poczuciem wartości życia. Instynktowną reakcją na strach jest odwróce-
nie oczu i szukanie schronienia w ludzkim cieple, w przyjęciu postawy dziecka,
znajdującego oparcie w osobie matki, lub jeszcze lepiej − w zajęciu miejsca matki
jako rozdawcy ufnej wiary w świat.

Oto obrona przed czyhającym upiorem zniszczenia, przed grozą i Apokalipsą:
być demiurgiem arkadyjskiej rzeczywistości. Dzieciństwo przynosi nie zapom-
nienie, lecz wyzwolenie, nie jest ucieczką, lecz pełnią bytu. „Dla Czechowicza
poezja była konieczna i przez nią przezwyciężał nacisk świata, świadomie rezyg-
nując z wielu danych pisarstwa, byle utrzymać to, co leżało w jego mocy” − pisał
Miłosz22. Cała poezja była dla Czechowicza „konieczna”, także ta pisana dla
dzieci, bo i ona wyrasta z samego rdzenia czasu, z samego jądra grozy.

22 Cz. Miłosz, Zaczynając od moich ulic, op. cit., s. 220.
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Na początek dwa wiersze, stanowiące centralny obszar refleksji dwu części
niniejszego studium. Pierwszy mówi o „porzucaniu ogrodów dzieciństwa”, drugi
− już tylko o „odchodzeniu”; pierwszy akcentuje tragizm ludzkiego bytu, drugi
− otwiera perspektywę nadziei. Te od razu widoczne różnice ujawniają odmien-
ność postaw poetyckich i refleksji tyczącej się stosunku do egzystencjalnych
doświadczeń człowieka.

lekkomyślnie porzucamy ogrody dzieciństwa ogrody rzeczy
roniąc w ucieczce manuskrypty lampki dziwne godności i pióra
taka jest nasza złudna podróż na krawędzi nicości
[...]
zapłaciłem za zdradę
lecz wtedy nie wiedziałem
że odchodzicie na zawsze

i że będzie ciemno
Z. Herbert, Elegia na odejście pióra atramentu lampy1

I wiersz drugi.

Można mieć wszystko żeby odejść
czas miłość wiarę własne siły
świętej pamięci dom rodzinny
skrzynkę dla szpaków i sikorek
miłość wiadomość nieomylną
że nawet Pan Bóg niepotrzebny

potem już tylko sama ufność
trzeba nic nie mieć
żeby wrócić

J. Twardowski, żeby wrócić2

Odwołania do toposu dzieciństwa w poezji XX wieku są ściśle związane z wy-
rażanym expressis verbis bądź też tkwiącym implicite w praktyce literackiej prze-
świadczeniem o etycznym nacechowaniu dzieciństwa. Okres dziecięcości rzadko

1 Z. Herbert, Elegia na odejście, Wrocław 1992, s. 52-53.
2 J. Twardowski, nie przyszedłem pana nawracać, op. cit., s. 192.
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bywa traktowany jako czas zwrócony ku futurum, ku pełni osiąganej wraz z roz-
wojem duchowości człowieka. Klasyczne ujęcie zgodne z topiką ujawnia napięcia
powstałe między aktualną sytuacją podmiotu i przywoływanym we wspomnie-
niach czasem arkadyjskiego dzieciństwa, który charakteryzuje etyczna czystość
i bezpieczeństwo rodzinnego domu, jasność świata, otwarta perspektywa przy-
szłości. Napięcie to rodzi uczucie goryczy wywołane świadomością mijającego
bezpowrotnie życia, utratą wartości, którymi dzieciństwo jest przeniknięte i które
osiągają pełnię rozwoju, dojrzałość i piękno wtedy, gdy człowiek pozostaje dziec-
kiem. Dorosłość w tym ujęciu prowadzi ku degradacji, jest więc w perspekty-
wie bilansu życiowego okresem straconym, nosi piętno wygnania (niemożność
powrotu do kraju lat dziecinnych) lub zdrady (zagubienie przypisanego dzieciń-
stwu naturalnego ładu aksjologicznego). Ta postawa poetycka ujawnia się w wier-
szu Zbigniewa Herberta Elegia na odejście pióra atramentu lampy; tym tropem
podąża też liryka współczesna.

Odmienny punkt widzenia prezentuje Jan Twardowski, samotnie budujący
swą poetycką etykę heroicznej nadziei3 − w jego liryce nie ma zdrady popeł-
nionej wobec własnej przeszłości, nie ma nostalgii za utraconym dzieciństwem
i świadomości zagubienia w świecie, przeciwnie: u podstaw refleksji lirycznej
poety leży przeświadczenie, iż odnalezienie drogi do świętości dzieciństwa jest
zadaniem towarzyszącym wiekowi dojrzałemu i starości. Jednostkowe ludzkie
życie jest kwintesencją dziejów upadku człowieka i jego odkupienia rozumianego
jako powrót do stanu sprzed grzechu pychy i gestu nieposłuszeństwa.

Obie te postawy wydają się w pewnym sensie komplementarne, ich intelek-
tualne zaplecze wyrasta z głębokiego zbliżenia świata dzieciństwa i obszaru
sacrum, w efekcie trudno wyznaczyć między nimi precyzyjną linię demarkacyjną.
Nie jest istotne, czy obszar sacrum ma charakter religijny (odwołania do nowo-
testamentalnych nakazów powrotu do stanu dziecięcej świętości), czy też poza-
religijny (zakotwiczone w społecznej świadomości przeświadczenie o cechującej
dziecko wrodzonej wrażliwości moralnej − stąd ujmowanie dzieciństwa w kate-
goriach „świętego okresu” życia).

W STRONĘ HERBERTA

Centralnym punktem odniesienia tej części rozważań jest wspomniany wiersz
Zbigniewa Herberta Elegia na odejście pióra atramentu lampy. Zawarte w nim
refleksje zyskują dodatkowe oświetlenie w zestawieniu z poezją czasu wojny
i powojennej.

3 Określenie Józefa Tischnera (J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych
1966-1975, Kraków 1992).
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Dzieciństwo określa poeta mianem „ogrodu”, odniesienie do biblijnego raju
jest oczywiste. Jest to czas pełni, z której „lekkomyślnie” i pospiesznie wchodzi-
my w kolejne fazy życia. One jednak kryją się w ciemności − odejście od czasu
i przestrzeni (ogrodu) dzieciństwa to zanurzenie w świecie, jak określa to Herbert,
„zdrady”.

1. ...porzucamy ogrody dzieciństwa, ogrody rzeczy

Jak wyglądają ogrody dzieciństwa? Ogród to nie tylko miejsce pełne buj-
nych roślin, stanowiących skądinąd wyznaczniki ekstatycznej witalności i piękna
(kwiaty!). To także miejsce bezpieczeństwa, ciszy bytu, wszechogarniającej mi-
łości, miejsce urodzajne, żyzne, sprzyjające samotnemu zagłębieniu się w istotę
życia. Wszystko jest tam harmonijne i pełne treści. Epicentrum ogrodu − to
oczywiście dom; całość przypomina dziecięcy rysunek. Dwa przykłady − oba
z Gajcego.

...był ogród, a w nim dom o dachu niby miedziak
w ogrodzie stały kwiaty w kolorach jak kredki
i często tęczy gmach jak pióro lekki leciał
i często snom przychylny puszysty śniegu las.

T. Gajcy, Pieśń nostalgiczna4

a ja w daremnym przypominaniu
dzieciństwa kształt przybliżam jasny:
obłoków góra, nad nią księżyc
i wiatr gołębi ponad lasem,
wesoła woda, szelest ryby
wśród lilii wodnych. Przecież wiem:
daremny serca strumień jest,
przebytym snom nie będę równy.

T. Gajcy, Noc5

Symbolika klarowna, przestrzeń dzieciństwa oddana za pośrednictwem kilku
drobnych szczegółów; krajobraz określa poeta jako „jasny”, choć miejsce słońca
zajmuje księżyc (u Czechowicza i Bursy jest to znak niepokoju). Mamy do czy-
nienia z przedziwnym połączeniem dnia i nocy. Nie jest to pejzaż związany
z jakimikolwiek realiami, materialną prawdą czasu i duchem epoki: raczej syn-
teza czasoprzestrzeni dzieciństwa, stąd gołębie, woda, lilie. Wszystkie te ele-
menty obrazują odwieczne marzenia człowieka o trwaniu w ogrodzie szczęścia.

4 Wyd. cyt.: J. Szczawiej, Poezja Polski walczącej 1939-1945, Warszawa 1974, t. 1, s. 830.
5 Ibidem, s. 836.
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Ów psychiczny pejzaż staje się rzeczywistością o charakterze pięknego, upojnego
snu przewyższającego ludzką codzienność, ludzkie jestestwo. Kontrast początko-
wej i końcowej części przytoczonego ustępu ogniskuje refleksję poetycką wokół
gorzkiego przeświadczenia o tym, iż ludzkie życie prowadzi ku stopniowej
degradacji; doskonałości dzieciństwa wiek dojrzały nigdy nie osiągnie, chyba że
w obliczu śmierci, w chwilach agonii.

„Najpiękniejsze bajki są o tym, że byliśmy mali” − pisze Herbert w wierszu
Guzik; w Podróży utożsamia ojczyznę z krainą dzieciństwa, język ojczysty z języ-
kiem dziecka, a całą ziemię − z terenem dziecięcych doświadczeń:

[...] ojczyzna wyda ci się mała
kołyska łódka przywiązana do gałęzi włosem matki6

Ogród dzieciństwa stopniowo „rozrasta się” i obejmuje rozległe pole seman-
tyczne związane z kategorią ojczyzny; przebywanie w ogrodzie nabiera sensów
symbolicznych: oto bowiem wypełnia się święty czas, kiedy, jak pisze Baczyń-
ski, „każde drzewo zwijało chmury − kaplicę na gwiazdach”7. Skojarzenie z kap-
licą − małym kościołem − nie jest tu przypadkowe, czas dzieciństwa bowiem to
okres niewinności i świętości, stąd i kontakt ze światem sacrum nosi znamiona
sensualistyczne, wynika z samej materii życia, staje się integralnym elementem
egzystencjalnego doświadczenia dziecka. W ogrodach Edenu związek Adama
z Bogiem był naturalny i spontaniczny, nie natrafiał na barierę w postaci po-
zyskanej przez człowieka świadomości dobra i zła burzącej ową ludzko-boską
jednię; podobnie w okresie dzieciństwa człowiek głęboko wnika w rzeczywis-
tość Boga. Ten pierwotny związek ulega jednak rozpadowi. Dlatego prawdziwa
modlitwa wymaga powrotu do stanu bezgrzesznej jedności dziecka z „Ojcem
Niebieskim”:

W jednym spojrzeniu dziecięcym
skupionym w łagodnej Hostii
spotkałem się z Ojcem Niebieskim8

− pisze Karol Wojtyła.
W wierszu Tadeusza Gajcego Oczyszczenie sytuacja jest odwrotna: to nie czło-

wiek odnajduje w sobie dziecięcość, lecz Bóg, „Bóg z uśmiechem dziecka”!
Podobnie w wierszu Wojciecha Bąka poświęconym postaci Maryi:

6 Z. Herbert, Elegia na odejście, op. cit., s. 25.
7 K.K. Baczyński, Do matki. Wyd. cyt.: K.K. Baczyński, Poezje zebrane, op. cit., t. I, s. 394.
8 K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym. Wyd. cyt.: Suplikacje czasu wojny. Antologia polskiej poezji

religijnej 1939-1945. Wstęp, wybór i oprac. J. Szczypka, Warszawa 1983, s. 428.
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[...] matki ma dla mnie źrenice
I przyjmie me błaganie uśmiechem pogodnym
Jak jabłko z ręki dziecka, jak szept dziecka życzeń...

W. Bąk, Modlitwa do Maryi Matki 9

Znamienne jest tu przesunięcie semantyczne w obrębie spetryfikowanej symbo-
liki jabłka − z owocu zakazanego, napiętnowanego przez grzech i zdradę staje się
ono owocem noszącym znamię raju, jabłko przywołuje miejsce, z którego czło-
wiek przez grzech został wygnany − jest to jabłko niewinności, rajskie jabłko
jedności z Bogiem. „Jabłko z ręki dziecka” jest czym innym niż jabłko z ręki
Ewy10. Dziecięcość doprowadza do przekształcenia treści aksjologicznej symbolu,
w konsekwencji dziecko staje się po części odkupicielem, oczekiwanym mesjaszem.
Ono bowiem nawet „zbrodni ludzkiej przywróci niewinność”, jak pisze Miłosz11.

Analogiczne przesunięcie w obrębie pola semantycznego omawianego symbolu
pojawia się w Modlitwie III Baczyńskiego. Tym razem następuje metamorfoza
symboliki chleba: nabiera on cech znaku nie życia, lecz śmierci. Z naszej perspek-
tywy istotne są okoliczności, w jakich dochodzi do wyparcia z symbolu jego
treści aksjologicznej.

Jeżeli skrzydła dzieci maleńkich
poobcinają, zamienią w kamień,
[...]
to zabij dzieci kamiennym chlebem
przed dniem narodzin.

K.K. Baczyński, Modlitwa III 12

Biblijna symbolika chleba jest bardzo przejrzysta, nie wymaga komentarza13;
zestawienie chleba i kamienia wydobywa antagonistyczny charakter obu sym-
boli14. „Kamienny chleb” z wiersza Baczyńskiego to kamień śmierci i chleb
śmierci jednocześnie. Wobec zła, wobec odebrania dziecku niewinności, wobec
„najciemniejszych z ludzkich dróg” śmierć jest wybawieniem, bo w świecie,
w którym podeptano to, co święte, w świecie pozbawionym przestrzeni sacrum
nie ma miejsca na życie. Lepsza jest już otchłań nicości.

9 Suplikacje czasu wojny, op. cit., s. 56.
10 Podobny motyw występuje w powieści Andrzeja Czcibora-Piotrowskiego Rzeczy nienasycone:

chłopiec otrzymuje jabłko z rąk małej dziewczynki (a nie, jak w historii biblijnej, mężczyzna z ręki
kobiety).

11 Cz. Miłosz, Baśń wigilijna. Wyd. cyt.: Cz. Miłosz, Wiersze, Kraków-Wrocław 1985, t. I, s. 101.
12 K.K. Baczyński, Wiersze zebrane, op. cit., t. I, s. 362.
13 Bogatą egzemplifikację poetyckiej realizacji motywu przynosi antologia Okruchy chleba,

wybór i układ S. Placek i M. Bocian, Wrocław 1992.
14 Mt 7,9.
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Nawiązania do biblijnego toposu wygnania z raju są tu bardzo wyraziste. Począ-
tek dziejów ludzkości ma swój odpowiednik w początkowych fazach rozwoju
człowieka. Dzieciństwo jest więc okresem rajskim, gdy grzech nieposłuszeństwa
nie doprowadził jeszcze do poznania smaku zła; niewinność biblijnego praczło-
wieka jest niewinnością dziecka, ma charakter sakralny. Ani do raju, ani do dzie-
ciństwa powrócić nie można. Zamknięte są biblijne ogrody na równi z ogrodami
dzieciństwa. Grzech pierwszych rodziców był najbardziej lekkomyślnym z czynów
człowieka na przestrzeni dziejów. Równie lekkomyślnie wkraczamy w dojrzałość,
nieświadomi, iż drzwi czasu zatrzaskują się bezpowrotnie; „lekkomyślnie porzu-
camy ogrody dzieciństwa”, udając się w „podróż na krawędzi nicości”, jak pisze
Herbert w Elegii...

2. taka jest nasza złudna podróż na krawędzi nicości

Zwięźle i dosadnie ujmuje Herbert tragizm ludzkiego życia naznaczonego
piętnem śmierci i nicości, życia, które − jak powiedział Martin Heidegger − jest
„bytem ku śmierci”15: człowiek staje się wygnańcem z raju, tułaczem pielgrzy-
mującym do świętej ziemi dzieciństwa. Ziemia ta konsekwentnie i niemal bez-
wyjątkowo odnosi się do sfery sacrum, jest krainą etycznego ładu, mądrej homeo-
stazy człowieka i świata.

Kontrast między sakralną przestrzenią dzieciństwa i grzeszną przestrzenią doj-
rzałości budowany jest w poezji poprzez krajobrazy, barwy, pory roku − przykła-
dem liryka Baczyńskiego. Z jednej strony światło, z drugiej ciemność; tu słoń-
ce, śpiew ptaków, łagodny szum wody, tam wichry, spiekota; tu poranek, tam
zgorzkniały zmierzch; tu bujna roślinność, tam „ziemia głucha” i drzewa, które
są „żaglami martwym domom, skrzydłami martwym snom”16; tu wiosna − tam
jesień; tu „sny dziecinne pachniały wanilią”, tam umartwienie, cisza, bezsen-
ność. „Jeden uśmiech dziecięcych lodów błękitniejszy mi jest niż woda” − pisze
Baczyński17. Na przeciwległym biegunie − znaki śmierci budowane z zaprzecze-
nia obrazów symbolicznych niosących jednoznacznie pozytywne konotacje.

Kwiaty są − martwe głownie,
domy są − jak trumny
w rozwalonym kościele,
gdzie Chrystus roztrzaskany
i oczy jego − rany.

K.K. Baczyński, Tren I18

15 Por. M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. i przedm. B. Baran, wyd. 2, Warszawa 2004.
16 K.K. Baczyński, Znowu jesień. Wyd. cyt.: K.K. Baczyński, Wiersze zebrane, t. I, s. 358-359.
17 K.K. Baczyński, Westchnienie. Wyd. cyt.: ibidem, t. II, s. 113.
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Charakterystyczna pod tym względem jest Elegia o... [chłopcu polskim], oparta
na kontraście światła i ciemności, niewinności i grzechu, świętości dziecka i „naj-
wstydliwszych z ludzkich dróg”. Retoryczne pytanie zamykające wiersz („Czy to
była kula, synku, czy to serce pękło?”) wydobywa pełen tragizmu dynamizm zła
niszczącego egzystencjalne podstawy człowieczeństwa, którego pełnię uosabia
„jasny synek z czarną bronią” stojący u wrót nocy. Na tak zbudowanym kontra-
ście opartych jest wiele wierszy. W przepełnionym złem świecie nie ma miejsca
na pełnię dzieciństwa, jego jasny porządek i etyczną harmonię.

I po cóż wiara taka dziecinie,
po cóż dziedzictwo jak płomieni dom?

K.K. Baczyński, Rodzicom19

Inaczej u Gajcego: nadzieja na jasną przyszłość prowadzi ku modlitwie
o pełnię dzieciństwa dojrzewającego w dostatnim i bezpiecznym domu:

nie daj, strzegący kresu,
by potem w kraju pszenicznym
nasze rumiane dzieci
bawiły się w apokalipsę.

T. Gajcy, Groteska bardzo smutna20

Wojna jest apokalipsą wszechogarniającą − uderza także w to, co najświętsze:
„...domy drżą dziecinne w ogrodach zniszczenia”21. Ogród dzieciństwa stał się
„ogrodem zniszczenia”, pełnię zastępuje pustka, życie − śmierć. „Domy dzieciń-
stwa drżą” nie tylko na skutek detonacji, głównie za sprawą głębokiego egzys-
tencjalnego lęku; dom jako ostoja dzieciństwa i jako ojczyzna rozpada się w gruzy.
Owa apokalipsa dotyka samej materii życia − od tej pory „drży ojczyzny pogięta
kołyska”22.

Motyw apokaliptycznego unicestwienia domu − namiastki raju, pełni człowie-
czeństwa − powraca u Herberta:

dom był lunetą dzieciństwa
dom był skórą wzruszenia
policzkiem siostry
gałęzią drzewa

18 Ibidem, t. I, s. 364.
19 Ibidem, t. II, s. 62-63.
20 Wyd. cyt.: J. Szczawiej, Poezja Polski walczącej, op. cit., t. I, s. 847.
21 T. Gajcy, Czas. Wyd. cyt.: ibidem, t. I, s. 570.
22 T. Gajcy, Żegnając się z matką. Wyd. cyt.: ibidem, t. I, s. 837.
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policzek zdmuchnął płomień
gałąź przekreślił pocisk

Z. Herbert, Dom23

Zniszczenie domu obejmuje przestrzeń psychiczną i aksjologiczną, wbudowuje
się bez reszty w topos wygnania z raju − stąd w początkowej części przytoczonego
wiersza pada sformułowanie „dom dzieci zwierząt i jabłek”; umieszczenie na
jednej płaszczyźnie wskazanych trzech elementów nadaje każdemu z nich walor
sakralny, z przestrzeni domu czyni przestrzeń bytu.

Od czasu zniszczenia domu życie nabiera nowego charakteru, bramy przeszłości
zatrzaskują się bezpowrotnie. „Dawno temu moją dziecinną wiarę zabiło okru-
cieństwo” − pisze Halina Poświatowska24. Podobnie u Jana Śpiewaka:

Między brzegami dwu wojen młodość
bagnetem wita każdą gałąź.
Gdzie kończy się gałąź, a zaczyna się wystrzał?
Gdzie kończy się salwa, a zaczyna się łąka?

J. Śpiewak, Elegia25

Granicę dziecięcego raju wyznacza nie tylko zawierucha dziejów i apokalipsa,
lecz także doświadczenie pierwszej miłości i wiążące się z nią − jak w wierszu
Andrzeja Bursy Zgaśnij księżycu − tęsknota, gorycz, niepokój, cierpienie, w końcu
− jak w Fińskim nożu − przekroczenie progu doświadczeń erotycznych. U Ewy
Lipskiej wiosna „przedwcześnie dojrzała dzieci deprawuje”26. W wierszu Herberta
Nike która się waha pojawia się analogiczny motyw: oto bogini chce pocałować
w czoło młodzieńca idącego na wojnę, wie jednak, że gdyby...

zaznał słodyczy pieszczot
mógłby uciekać jak inni
w czasie tej bitwy

„Dorastają znienacka przez miłość, i potem tak nagle dorośli” − pisze Karol
Wojtyła. I pyta retorycznie:

Tego, co w was się zaczęło, czy potraficie nie popsuć,
czy będziecie zawsze oddzielać dobro i zło...

K. Wojtyła, Dzieci 27

23 Wyd. cyt.: A. Lam, Kolumbowie i współcześni, Warszawa 1976, s. 216.
24 H. Poświatowska, Wietnam 1965. Wyd. cyt.: H. Poświatowska, Wiersze wybrane, Kraków

1989, s. 125.
25 J. Śpiewak, Poezje wybrane, Warszawa 1969, s. 27.
26 E. Lipska, tego roku. Wyd. cyt.: E. Lipska, Dom Spokojnej Młodości, op. cit., s. 17.
27 K. Wojtyła, Poezje wybrane, Warszawa 1987, s. 67.
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Przekroczenie horyzontu zdrady jest znacznie bardziej skomplikowane i nie
ogranicza się wyłącznie do kategorii grzechu; wnika w porządek aksjologiczny,
unicestwia go. Wielkopostna legenda Haliny Poświatowskiej wprowadza motyw
dojrzewania od wartości do antywartości. Nie grają tu roli okoliczności dziejowe,
nie oddziałuje historia, przeciwnie, dziecko otoczone jest miłością, opieką, wzrasta
bezpieczne i spokojne. Podlega natomiast niszczącej sferę wartości destrukcji
wywołanej przez samą materię czasu.

tak rosło
ogrzewane oddechem
aż dorosło
do nienawiści

H. Poświatowska, Wielkopostna legenda28

Podobnie jest w wierszu Tadeusza Borowskiego, także odwołującego się do
znaczeń i tradycji związanych z rokiem liturgicznym:

Nie pieść, Matko, Syna, nie pieść,
Bo Syn Twój, gdy będzie duży,
pójdzie zabijać i burzyć,
z żelaznym hełmem na głowie
w polu spać będzie, w rowie
[...]
i Ciebie, i dom zapomni.

T. Borowski, Kolęda zła29

Odwołania biblijne (u Poświatowskiej dziecko zrodzone jest przez „pannę z Gali-
lei”) dramatycznie potęgują wymowę i przesłanie obu utworów.

3. zapłaciłem za zdradę
lecz wtedy nie wiedziałem
że odchodzicie na zawsze

Porzucenie „ogrodów dzieciństwa” określa Herbert mianem „zdrady”. Czym
jest owa zdrada, której dopuszcza się człowiek opuszczając ogrody edenu, wkra-
czając w świat dojrzałości? Ma ona wiele twarzy, wiele wymiarów. Powraca-
jącym elementem jest zawsze odejście i zatracenie. Ogrodów dzieciństwa nie
porzuca się w sposób łagodny, rozpoczynając po prostu nowy etap egzystencji:

28 H. Poświatowska, Wiersze wybrane, op. cit., s. 127.
29 Wyd. cyt.: J. Szczawiej, op. cit., t. I, s. 654.
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człowiek ma za sobą doświadczenie grzechu, a więc właśnie „zdrady”. Cały dal-
szy żywot staje się pokutą za ów grzech − pierworodny grzech, doświadczenie
zła, zdobycie samoświadomości. Ale Herbertowa „zdrada” wykracza daleko
poza konstatacje ufundowane na chrześcijańskiej koncepcji zła. Poezja współ-
czesna zdaje się być zapisem egzystencjalnych doświadczeń człowieka pozba-
wionego przestrzeni sakralnej, żyjącego w świecie odartym z niepokoju meta-
fizycznego, tajemnicy, poczucia sensu. Gdy kończy się świętość, zaczyna się
pustka, miałkość bytu, zaburzenie wewnętrznej harmonii. Życie staje się pasmem
cierpień i beznadziejnych poszukiwań takich treści, które pozwalają odnaleźć
wewnętrzny ład.

poruszam się w sobie
większym
w tym ciemnym krajobrazie
ukryty jest obraz
drugi
dzieciństwo
pole białe puste
otwarte bardzo
daleko cicho
tam pojawia się
światło

dwa czarne oblicza
i sen

T. Różewicz, Prześwietlenia30

Przywołany wiersz osnuty jest wokół motywu konfrontacji krajobrazu dzie-
ciństwa znaczonego bielą i ciszą z iście grobową, śmiertelną nicością. Pejzaż ten
z jednej strony wywołuje skojarzenia z jasnością („pole białe”, „światło”), otwartą
przestrzenią wolności, z drugiej jednak − śmiertelną ciszą, która okrywa prze-
szłość. Stąd dominacja czerni w zakończeniu wiersza („dwa czarne oblicza”);
mamy tu apokaliptyczny krajobraz po bitwie. Czerń obejmuje wszystko, staje się
wszechogarniająca, odnosi się w równej mierze do kondycji ludzkiej współczes-
nej podmiotowi lirycznemu („w sobie [...] w tym ciemnym krajobrazie”), jak
i minionej, właściwej czasowi dzieciństwa. Wszystko skrywa czerń, wszystko
jest utracone.

Zdrada ma swój oczywisty wymiar aksjologiczny: jej konsekwencją jest naru-
szenie elementarnego porządku świata, odnoszącego się w dziecięcej przestrzeni
do kręgu rzeczy. Stąd w tylekroć już przywoływanej Elegii... Herberta pojawia się

30 Wyd. cyt.: P. Matywiecki, Od początku. Antologia poezji polskiej, Gdańsk 1997, t. II, s. 273.
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motyw gubienia przedmiotów („roniąc w ucieczce manuskrypty lampki dziwne
godności i pióra”). Ewa Lipska akcentuje charakterystyczny kontrast postrze-
gania realiów codzienności z perspektywy dziecięcej i z perspektywy dorosłej,
w której pojawia się odmienny porządek zjawisk i celów. Dziecko nie wie nic
o problemach, jakie niesie ludzka egzystencja, czas, sam byt, żyje − można powie-
dzieć − poza absurdalną i trudną prawdą świata (moja siostra).

Poezja wielokrotnie powraca do tego problemu (Ewa Lipska, Stanisław Piętak,
Jan Śpiewak); równolegle pojawia się motyw swoistego wybawienia człowieka
poprzez powrót do dzieciństwa. Nie chodzi tu jednak o powroty do przestrzeni
(dom, rzeka, miasto, pola, łąki), ich charakter ogranicza się do doświadczania
gorzkiej świadomości opuszczenia bram raju − z tej perspektywy dzieciństwo
jest światem zamkniętym, niedostępnym31, a podróż w przeszłość przynosi gorycz
porażki, nabiera charakteru swoistej podróży sentymentalnej lub daje łatwą okazję
do jałowej ckliwości pozbawionej refleksji. W istocie bowiem należałoby po-
wrócić do „reguł gry” rządzących dziecięcym światem, chodzi o to, by − jak
pisze Karol Wojtyła −

Powracać ciągle w ten czas,
gdy utulony tylko Twoją myślą,
niewinność większą niż dziecko
i większą miałem przejrzystość.

K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym32

Tym tropem zmierzają inni poeci: Ewa Lipska, poszukując drogi odrodze-
nia miłości dwojga ludzi (uczę się na nowo...); Jan Śpiewak, dążąc do poznania
ukrytej i zagubionej prawdy o sobie, zatem własnej tożsamości (Uczę się na
nowo mądrości stawiania kroków...); Anna Kamieńska, wskazując na sposoby
odnowy pełni życia (Betlejem mojej matki, Modlitwa jesienna). Za każdym razem
pragnienie powrotu związane jest z poszukiwaniem mądrości, etycznego ładu,
harmonii z naturą. O ile w poezji lat wojny i okupacji obecny był motyw za-
pomnienia, wytchnienia, jakie przynosiło wspominanie dzieciństwa, postaci matki
i ojca, rodzinnego domu, krajobrazu itd. (każda cząsteczka dzieciństwa wydarta
zapomnieniu staje się święta), o tyle w poezji powojennej „ojczyzna najmniej-
sza, kraina dzieciństwa” jest miejscem głęboko egzystencjalnej, sakralnej pełni
człowieczeństwa.

Kwestią zasadniczą pozostaje zatrzaśnięcie drzwi do owej ojczyzny, owych
krain i ogrodów, zamknięcie − powróćmy raz jeszcze do Elegii... Herberta − „na
zawsze”.

31 Np. S. Piętak, Motyw baśniowy (P. Matywiecki, Od początku, op. cit., t. II, s. 126).
32 Wyd. cyt.: Suplikacje czasu wojny, op. cit., s. 428.
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4. będzie ciemno

Elegia... Zbigniewa Herberta zdaje się wskazywać na pasmo „ciemności” egzys-
tencji ludzkiej, bólu przemijania, cierpienia związanego z traceniem „wszystkiego”
(jak w słynnym monologu Jakuba z dramatu Szekspira). Poza ogrodami raju
rozpościera się otchłań, nadająca życiu charakter tragicznej groteski − z tej per-
spektywy dzieciństwo jest zapowiedzią niepokojącej przyszłości pełnej nieładu,
paradoksów, zła (oglądamy zdjęcia... Lipskiej). Stąd rozdwojenie człowieka: na
powierzchowną, oschłą i przemijającą dorosłość i głęboką prawdę stanowiącą
o sensie życia, ludzkiej tożsamości, prawdę wywiedzioną z dzieciństwa (Jan Śpie-
wak, Oto dziwy moje). Ten dysonans towarzyszy człowiekowi przez całe życie.

Przykładem wiersz Tadeusza Różewicza.

W ciemnym pokoju
na stole stoi kieliszek
czerwonego wina
przez otwarte drzwi
widzę krajobraz dzieciństwa
kuchnię z niebieskim czajnikiem
serce Jezusa w cierniowej koronie
przeźroczysty cień matki

T. Różewicz, Drzwi33

Kontrast wyraźny: ciemny pokój − otwarte drzwi, a więc i otwarta przestrzeń.
Jest to święta przestrzeń dzieciństwa: ten charakter nadaje jej zarówno obraz
„Jezusa w cierniowej koronie”, jak i „przeźroczysty cień matki”, który nie ma
w sobie nic z ciemności, mroku, niepokoju.

Herbertowe „porzucanie ogrodów dzieciństwa” prowadzi do zerwania głębo-
kich związków człowieka ze światem, Absolutem (osobowym Bogiem) i samym
sobą. Porzucenie jest to z jednej strony odejście, zamknięcie jakiegoś etapu, ale
z drugiej − swoisty gwałt, jaki dokonuje się na człowieku poprzez unicestwianie
jego związków z innymi, gwałt wobec świata wartości, wobec autentyzmu bytu.
Porzucenie jest nieodwracalne, wynika z logiki czasu, ludzkiego rozwoju, z płyn-
ności materii bytu, bo przecież − lekkomyślnie czy rozważnie, zgodnie z wolą
czy bez niej − w końcu „mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy
się ze swą żoną”34. Nie ma odwrotu.

Ale nie jest to testament poetycki XX wieku. Dotychczasową refleksję uzupeł-
nia bowiem i kieruje na nowe tory Jan Twardowski.

33 Wyd. cyt.: P. Matywiecki, Od początku, op. cit., t. II, s. 271-272.
34 Rdz 2,24.
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W STRONĘ TWARDOWSKIEGO

Wiersz Jana Twardowskiego żeby wrócić wprowadza nowe zagadnienia i nową
perspektywę refleksji. W ujęciu poety Herbertowe „lekkomyślne porzucanie ogro-
dów dzieciństwa” zostaje skonkretyzowane poprzez odniesienia czysto chrześci-
jańskie: wyjście z raju motywowane jest ludzką pychą lub subiektywnie odczu-
wanym poczuciem pełni, zatem złudnymi namiastkami szczęścia. Zasadniczym
problemem jest kwestia powrotu do dzieciństwa, do stanu dziecięcości, do bez-
pośredniej jedności z Bogiem. Wiersz podejmuje kwestię dojrzewania do tego
powrotu, czyli dojrzewania do dziecięcości, która nie jest utracona, lecz stanowi
wyzwanie rzucone człowiekowi, jest ludzkim zadaniem, drogą do prawdy, pełni
życia i człowieczeństwa.

1. potem już tylko sama ufność

Postawa czy może raczej stan określane przez poetę mianem „ufności” w grun-
cie rzeczy sprowadzone są do bezpośredniej relacji człowieka i Boga. Znakomite
jej studium przynosi wiersz niewidoma dziewczynka. Utwór przedstawia ociem-
niałe dziecko w sytuacji bardzo szczególnej modlitwy: bohaterka poznaje obraz
jasnogórskiej Madonny za pośrednictwem zmysłu dotyku. Kreacja podmiotu
lirycznego jest wymowna: tak bezpośredni, że aż fizyczny, pozbawiony jakiego-
kolwiek dystansu kontakt z Ikoną otoczoną powszechną czcią i kultem religijnym
może mieć tylko dziecko. Mamy tu do czynienia z sytuacją symboliczną − ociem-
niała dziewczynka wodząc palcami poznaje obraz, który przecież jest płaski.
Sytuacja graniczy z groteskową deformacją. W Biblii ślepota („kroczenie w ciem-
nościach”) staje się znakiem braku „światła”, a więc wiary lub łaski. W wierszu
jest odwrotnie: dziewczynka ma wiarę tak silną, że pozwala ona na poznanie
bezpośrednie, wnikające w ukrytą, wewnętrzną treść. Wiersz można odczytać
w jeszcze inny sposób: w dziecięcym postrzeganiu nie ma dystansu narzuconego
przez odległość, czyli przestrzeń (stąd wrażenie oglądania i dotykania jednocześnie
− przeżycie jest bowiem tak silne, że „zaraża” różne zmysły, pozwalając na pozna-
nie obszarów ukrytych dla oczu); nie ma też dystansu wymuszonego przez kulturę
narzucającą pełen czci stosunek do obrazu, manifestujący się np. poprzez bogactwo
i przepych zdobień (stąd „klejnoty” które „niepotrzebnie brzęczą”, a jednocześnie
wyeksponowanie sakralności subiektywnej wyrażonej poprzez „ciepłą ciemność”
i „szramę jak bliznę po miłości”). Punktem kulminacyjnym wiersza staje się
wspólnota bólu, w jednakim stopniu doświadczającego Maryję i dziewczynkę:

myślę że Ty także nie widzisz
oddałaś wzrok w Wielki Piątek
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jakbyś prostowała na zegarku ostatnią sekundę
i już nie pasują do nas żadne poważne okulary

niewidoma dziewczynka35

Fundamentem, na którym wspólnota niewidomej dziewczynki i Bogurodzicy
została zbudowana, jest dziecięcość, pozwalająca na ogromnie intensywny,
pozbawiony jakichkolwiek przeszkód modlitewny dialog. Tu właśnie dotykamy
biblijnej kategorii, którą określił poeta mianem ufności.

Wiersz Szukam poświęcony jest „nie ogłoszonej jeszcze świętej”: „dwunasto-
letniej Małgosi co umarła w szpitalu”. Inaczej niż w przytoczonym wcześniej
liryku, nie mamy tu do czynienia z sytuacją modlitwy i szukania Boga, tu świętość
dziecka wyznaczają codzienne zabawy, uśmiechy, radość życia. Nic z „dorosłej”
wiary, nic z religijności, samo dziecięce bytowanie.

Szukam nieogłoszonej jeszcze świętej
tak autentycznej że bez obrazka
patronki piękności nieprzydatnej
urody dla nikogo
przyjaźni zatrzymanej w listach na dnie szufladki
zagubionej piłki
pantofli na sznurku
maskotki rozciągającej policzek w uśmiechu...

szukam36

Podobny motyw powraca w znanym wierszu O maluchach, opartym na pozor-
nym dysonansie między dziecięcymi figlami w kościele a powagą Jezusa, który
dzieci „brał na kolana”. Dziecięcy świat ma w ujęciu Twardowskiego charakter
dychotomiczny: jedną jego stronę tworzy warstwa zewnętrzna, ludyczno-hedonis-
tyczna, drugą, głębszą, wokół której koncentruje się poetycka refleksja w cytowa-
nej wcześniej niewidomej dziewczynce, warstwa ukryta; jej znakiem jest świętość.
Między obiema płaszczyznami nie ma przepaści, którą eksponował Różewicz
w wierszu Drzwi; dzieciństwo jest jednością, obie sfery − ludyczna i sakralna
− w równej mierze oparte są na ufności wobec świata, człowieka, w końcu − Boga.
Dziecko reprezentuje i ucieleśnia charakterystyczną formę świętości, zgodnie zresztą
z nowotestamentowym modelem sformułowanym przez Chrystusa: „Przypatrzcie
się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz
niebieski je żywi”37. Dlatego właśnie zwyczajne dziecięce bytowanie zostaje pod-
niesione do wymiaru sacrum, gdy obcuje z transcendencją.

35 J. Twardowski, nie przyszedłem pana nawracać, op. cit., s. 132.
36 Ibidem, s. 211.
37 Mt 6,26.
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Wokół tej dziecięcej ufności zostaje zbudowany sam fundament wiary38; wiara
bez ufności nie ma oparcia w żadnych wartościach transcendentnych, staje się
martwa. Ufność jest „środkiem” wiary, jej epicentrum. Ufność to z jednej strony
preambula fidei, z drugiej jednak wiara sama w sobie, najwyższy stopień jej
dojrzałości, wiara świadoma komplikacji ludzkiego życia. U źródeł ufności leży
zgoda na wszystko, co życie niesie, także na ból, cierpienie, zło niezasłużone,
czysto metafizyczne, wynikłe z samego tylko faktu, iż „niewidzialny się zjawił”,
zatem z niezrozumiałych wyroków Boga. Ufność nie wymaga szukania uzasad-
nień dla tych wyroków i dla porządku świata. W ufności najpełniej wyraża się
i uobecnia dziecięcość człowieka i ojcostwo Boga. Jest to podstawą wiary jako
osobowej relacji uzależnionej od wiarygodności tego, któremu się wierzy. Stary
Testament wielokrotnie mówi o wierze jako o zaufaniu i zawierzeniu39.

[...] szukam ze łzami
zwykłej prostej wiary dziecięcej

[co nam jeszcze zostało...]40

Ten model wiary stał się kluczowym elementem poezji Twardowskiego: „wierzę
Panu Bogu jak dziecko” − wyznaje w wierszu nie przyszedłem pana nawracać.
Prośba rozwija motyw życia religijnego związanego z przeżywaniem kontaktu
z sacrum. Wiersz rozpoczyna inwokacja do „Panny Świętej rysowanej w zeszycie
dziecięcymi rączkami”; zasadnicza część utworu zbudowana jest na zasadzie kon-
trastu między zewnętrznym, uformowanym przez kulturę kształtem kościoła wy-
pełnionego figurami i malunkami „porządnych ludzi” a prawdą ukrytą, niewysło-
wioną, głęboką, niedostępną dla obszaru słowa − tu ledwo sugerowaną dziecięcym
rysunkiem, w którym „Panna święta” jest „piękna jak jedna kreska”. Ta kreska
z dziecięcego naiwnego rysunku, prosta, jasna, stanowi przeciwwagę dla „gładko
uczesanego Pana Jezusa”, „barokowych łapek” i „ozdóbek z trupią główką”.

W wierszu dzieciństwo wiary poeta określa swą „wiarę dziecięcą” mianem
„świętej” i dokonuje jej personifikacji:

proszę ciebie moja wiaro malutka
powiedz swojej starszej siostrze − wierze dorosłej
żeby nie tłumaczyła
− dopiero wtedy można naprawdę uwierzyć
kiedy się to wszystko zawali

dzieciństwo wiary41

38 Wezwanie do ufności wobec Boga wielokrotnie powraca w Nowym Testamencie, np. J 16,33.
39 Przykładowo − wiara Abrahama: Rdz 15,6, Izajasza: Iz 8,17, wiara wyruszających z Egiptu:

Wj 14,31.
40 J. Twardowski, nie przyszedłem pana nawracać, op. cit., s. 74.
41 Ibidem, s. 220.
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Wiara dziecinna nabiera więc dosłownie charakteru sakralnego, jest wyższa,
większa, pełniejsza niż wiara oparta na podstawach intelektualnych. Ta sama
postawa poetycka, wyrażona w koncepcji dziecięcej modlitwy, ujawnia się na
poziomie języka, w sposobie organizacji wiersza, w obrazowaniu. W programo-
wym wierszu postanowienie poeta odrzuca „byka retoryki”, „wazeliny stylizacji”
i „liryczny śmietnik”, wybiera drogę prostej, jasnej, uśmiechniętej modlitwy.

Zgodnie z koncepcjami fideistycznymi istotnym elementem wiary jest nie
poznanie, wiedza i rozum, lecz oddanie serca − zatem postawa emocjonalna,
której najpełniejsze i najdoskonalsze wcielenie odnajduje Jan Twardowski w dzie-
ciństwie. Metafizyka oraz prawdziwe, pełne i głębokie przeżycie religijne czy
moralne wymykają się intelektowi, są przed- lub pozaintelektualne. Dlatego właś-
nie poeta z dziecięcą beztroską drwi z uczonych mężów, współczesnych teologów.
Nie kryje nawet swej do nich niechęci:

fotografie najchętniej ocalają dziecko
wolą uśmiech niż ostre dogmatyczne niebo

stare fotografie42

Wiersz na szarym końcu jest pełną werwy, złośliwą drwiną z uczonych teolo-
gów, którzy w swych działaniach przypominają naiwne i bezrozumne dzieci,
lecz nie te znudzone mszą w kościele i bliskie Bogu, lecz inne, błądzące pośród
jasnych prawd. Szukając uczonej mądrości nie wiedzą:

że do nieba prowadzi
bezradny szczebiot wiary

na szarym końcu43

Jak w Biblii: prawda dostępna jest tylko najmniejszym i ubogim w duchu.
Mylą się kaznodzieje, teolodzy, Ojcowie Kościoła, nawet święci wyniesieni na
ołtarze, nie myli się tylko pełne wiary, uśmiechu i nie liczące się z konwenan-
sami dziecko.

Święty Tomasz orzekł − caritas
święty Cyryl − amor
święty Alojzy − dilectio
wszyscy wiedli dyskusje jak niedźwiedzia
przyszedł święty pastuszek
i najmocniej przepraszał

42 Ibidem, s. 156.
43 Ibidem, s. 117.
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bo powiedział im −
guzik z tego

dyskusja44

Pastuszek jest w tym sensie depozytariuszem prawdy, że ma świadomość
niepoznawalności świata, on zna w tym świecie jedynie własne miejsce, nie rości
pretensji do dysponowania wiedzą o prawdzie. Ten sam problem pojawił się
w wierszu o jednych i o drugich, w którym „dziecięcym” pastuszkom przeciw-
stawieni są „dziecinni” trzej mędrcy. Dziecięcość staje się tu wartością moralną,
poznawczą i religijną, dziecinność zaś − przyganą.

Niechęć do „dogmatycznego nieba” i wywyższenie „bezradnego szczebiotu
wiary” wiąże się bardzo ściśle z zagadnieniem ufności. Stanowi ona podłoże
dzieciństwa; świadomość wiedzy, przeświadczenie o poznaniu prawdy zamyka
przed człowiekiem drogę do pokory. Zanurzony w dociekaniach intelektualnych,
„szukając po ciemku żeby to co proste − było głębokie”, człowiek pogrąża się
w świecie nowym, stworzonym przez siebie, tracąc dziecięcość. „Żeby odejść”
z ogrodu dzieciństwa, wystarczy „wiara we własne siły”, „wiadomość nieomylna”
(cytaty z wiersza przywołanego na początku rozdziału). Wszystko to są kamienne
schody sięgającej nieba biblijnej wieży Babel, symbolu zadufania w sobie, ludzkiej
pychy i braku wiary.

Poezja Jana Twardowskiego określa i nazywa zasadnicze obszary egzystencjal-
nych doświadczeń człowieka. Doświadczenia te nie są wyznaczone przez Her-
bertowy horyzont zdrady. Nie formują ich również burze dziejowe czy drama-
tyczne koło historii. Nie ma tu zagubienia w świecie grzechu. Odejście z „ogrodu
dzieciństwa” jest rozpoczęciem wędrówki przez paradoksy życia i ogrom do-
świadczeń. Treścią jej są ból, cierpienie i gorycz, miłość, dotyk śmierci, dramat
upływu czasu, ale także bogactwo zewnętrznego świata, w końcu − co najważ-
niejsze − obecność Boga, który doświadcza człowieka. W tym ujęciu dojrzałe
życie nie jest gubieniem wartości, które stanowiły aksjologiczne centrum dzie-
ciństwa, lecz drogą ku pełni człowieczeństwa realizującej się w momencie, gdy
człowiek „nic nie ma” i wraca do świata dzieciństwa. „Trzeba wyrosnąć osta-
tecznie z wieku dziecinnego, aby w wierze dojrzewając odnaleźć prawdziwe
dzieciństwo w ufnej, radosnej zależności od Boga − komentował Jan Twar-
dowski swoje wiersze. − Człowiek stary odradza się w źródle dzieciństwa.
W wierszach wielu poetów widać ten motyw powrotu do dzieciństwa, które jest
pełnią człowieczeństwa, ufnością. Najwyższa mądrość − to czuć się dzieckiem
Boga. W tym splątanym, pogmatwanym świecie warto czasem do tej mądrości
powrócić”45.

44 Ibidem, s. 332.
45 Ważny jest uśmiech i łza, op. cit., s. 21, 22.
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2. trzeba nic nie mieć
żeby wrócić

Przytoczony na początku rozdziału wiersz Jana Twardowskiego sugeruje
odpowiedź na pytanie o drogi powrotu do świata dzieciństwa: „trzeba nic nie
mieć”. Cóż to jednak znaczy, jakiego typu nicość prowadzi ku pełni człowie-
czeństwa, ku − jak określił to sam poeta − „prawdziwemu dzieciństwu”?

Prawda życia i świata jest w poezji Jana Twardowskiego niejednoznaczna,
rozpięta między sprzecznościami, zawiera się w przestrzeni wyznaczonej przez
paradoks, który wbudowany został we wszystkie przejawy egzystencji, w samo
dzieło stworzenia. Paradoksem jest sam Bóg („Bóg widzi więcej chociaż nie-
widzialny”), miłość („modlę się jeszcze do miłości bez serca...”), wiara („żeby
wierzyć naprawdę ktoś nie wierzyć zaczął”), śmierć („miłość i śmierć jednako-
wo ciemne”), prawda („rozum nierozumny słuszność wciąż bez sensu”), czas
(„wszystko było tak naprawdę że nie ma”), samotność, cierpienie, nawet zwykłe
zdarzenia dnia mają w sobie ów paradoksalny, niekiedy groteskowy wymiar
(„piorun co w kościół trafił by pszczołę ominąć”). Sama materia istnienia utkana
jest z paradoksów, rozpięta między sprzecznościami.

Właśnie ta droga prowadzi ku konkretyzacji przesłania przywołanego na po-
czątku rozważań wiersza: „nic nie mieć żeby wrócić”. Dzieciństwo − używając
wciąż tej samej metafory − „nic nie ma”. Chodzi tu, oczywiście, nie o obszar
przedmiotowo-materialny, choć i ta perspektywa pojawia się w liryce Jana Twar-
dowskiego (rachunek dla dorosłego). Zasadą bycia jest doświadczanie bogac-
twa wewnętrznego. Wszystko to jednak − z miłością i wspomnieniami włącznie
− prowadzi człowieka ku postawie odrzucanej przez poetę-księdza. Najgłębsza
warstwa egzystencji − nie tylko jej powierzchnia − oddala w końcu od właści-
wej dziecku postawy pokory i ufności. Ocalającym przeżyciem jest doświadcza-
nie bólu:

Zabrałeś mi dzieciństwo a ono powraca
[...]
zabierz wszystko co boli
by wróciło do mnie

dzieciństwo46

Ból utraty jest drogą ku odzyskaniu. I to jest sens wędrówki człowieka od dzie-
ciństwa poprzez dojrzałość ku dzieciństwu: powraca się bowiem w pełniejszym
wymiarze człowieczeństwa, w świadomości niewiedzy, tajemnicy Boga i zagad-
kowości życia.

46 J. Twardowski, nie przyszedłem pana nawracać, op. cit., s. 322.



370

Część III. W poszukiwaniu straconego dzieciństwa

dzieciństwo co minęło na zawsze zostało
tylko z miłości zrobiła się starucha

skąd przyszło47

Dzieciństwo trwa nietknięte przez czas, ukryte, konstytuuje prawdę o czło-
wieku, przysłoniętą rozlicznymi doświadczeniami życia. Jest rodzajem skarbu
czy − nawiązując do nowotestamentowej przypowieści − talentem, złożonym jako
depozyt na całe życie. Wynika stąd refleksja o prawdziwych skarbach godnych
ocalenia, o prawdziwym dobru zdeponowanym w człowieku:

nie o grzechy mnie pytaj
co zostało we mnie

co zostało we mnie48

To, co zostało, owo dzieciństwo „ukryte w labiryntach pamięci” (określenie
Przybosia), owo − jak pisze Twardowski − „sumienie tak wierne jak anioł i zwie-
rzę”, stanowi fundament człowieczeństwa. To jest odpowiedź dana przez Jana
Twardowskiego w formie poetyckiej impresji związanej z biblijnym pouczeniem,
że Królestwo Niebieskie jest dla tych, co są „jako dzieci”.

Cóż to znaczy w liryce Twardowskiego „stać się jako dzieci”? Najbardziej
spektakularnym elementem tej postawy jest humor, pozwalający poecie na dys-
tans wobec siebie, świata, ludzi, głoszonych prawd (nie rozdzielaj), także Boga,
wobec którego humor jest wyrazem szczerej i głębokiej synowskiej pokory (który
stwarzasz jagody). Humor jest sposobem poznania świata, ujawnia jego głęboką
naturę i ukrytą o nim prawdę, jest − co ważniejsze − narzędziem poznania, sposo-
bem wniknięcia w materię czasu. Jest to jednak − dodajmy pospiesznie − humor
typowo dziecięcy, nie liczy się poeta z nikim i niczym, żartuje rozbijając dystans
dzielący od Boga, Maryi i świętych, czyni ich w ten sposób bliskimi człowie-
kowi, równymi mu w cierpieniu, ale i w zwykłych, codziennych ułomnościach.
Twardowski idzie jeszcze dalej, wzorem dziecka przekraczając granice dogmatu,
a nawet tzw. smaku, niepostrzeżenie wchodzi na tereny, na których żart mógłby
być odebrany jako niestosowny: w wierszu dlatego porównuje Jezusa do „baranka
wytarganego za uszy”49, a w powitaniu drwi ze smutnej miny, z jaką świętego
męczennika przedstawia się na obrazach.

47 Ibidem, s. 196.
48 Ibidem, s. 142.
49 Gdy C.S. Lewis opublikował pierwszy tom Opowieści z Narni (Lew, czarownica i stara szafa),

środowiska związane z kościołem anglikańskim podniosły protest wobec ukazywania Jezusa
w postaci zwierzęcia (lwa), choć Aslan jest traktowany z całą powagą i zgodnie z myślą teologiczną,
doskonale znaną krytykom Lewisa. Jan Twardowski idzie znaczenie dalej: baranka, pod którego
postacią kryje się Jezus, traktuje z humorem. Akceptacja tej poetyckiej wizji wymaga od odbiorcy
przyjęcia postawy dziecka. W ten sposób poeta, utożsamiając się z dzieckiem, poprzez akt lektury
wyzwala w odbiorcy wrażliwość dziecięcą.
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Matka Boska się dziwi. Także Józef nie wie
Tereska uczy francuskiego w niebie
− żeby „u” dobrze mówić − wszystkim pokazuje
− ściągnij usta w dzióbek tak jak się całuje
Florian już się nie spieszy, bo Pan Bóg ustalił −
nie polewaj, nie dmuchaj gdy się miłość pali
Anioł przestaje fruwać, bo nagle z wzruszenia
pragnie uczcić roztropność minutą siedzenia
Tomasz poznał, że z prawdą jest tak i inaczej
jak z skowronkiem co chodzi i wróblem co skacze
Wszyscy kręcą głowami
Wszedł M. Kolbe − Gwarzą −
− Jak można wejść do raju z taką smutną twarzą

powitanie50

Finezyjność żartu polega na wyzyskaniu dziecięcego stosunku do rzeczywisto-
ści opartego na mieszaniu porządków sacrum i profanum. Ten humor opromienia
świat, pozwala nawet świętych męczenników postrzegać przez pryzmat radości
stworzenia. Powstaje w ten sposób nowa jakość, nowa perspektywa moralna
i nowa rzeczywistość duchowa, której istotą jest właśnie franciszkańska radość.
Każdy wielki czyn, także czyn podszyty cierpieniem i okupiony śmiercią, jest
w gruncie rzeczy źródłem radości. I to jest właśnie sens dziecięcego „szczebiotu
wiary”. Świętość, jak wiara, nigdy nie jest w poezji Twardowskiego wyniosła,
przeciwnie, jej istotą jest prostota. Nigdy też nie wyrasta z idei ascetyzmu, z kon-
cepcji, iż „których Pan miłuje, tych doświadcza”; cierpienie nie jest pokutą czy
karą, lecz sposobem zbliżenia do Boga. Stąd i koncepcja wszechogarniającej
radości, znajdująca znakomitą ilustrację w modlitwie do świętego Jana od Krzyża,
w której poeta przemienia świętość postawy cierpienia w świętość postawy
radości, nazywa siebie przekornie (wyzyskując koncept zbudowany na zasadzie
kalki z dziecięcego folkloru) „Janem od Biedronki”.

Janowi Twardowskiemu najbliższy duchowo jest oczywiście Franciszek z Asyżu.
Leopold Staff we wstępie do Kwiatków... pisał:

Święty Franciszek zdjął klątwę z ziemi, której piękno i świętość Średniowiecze oddało
włodarstwu szatana. On ją znowu uświęcił. Stopy jego, dotykając ziemi, zostawiały po
śladzie swym kwiaty tam, gdzie wprzódy dymiły smutne zgliszcza potępienia. On ją
całą przytulił do serca. On jest j e j świętym i poetą; najświętszym poetą i najpoetycz-
niejszym świętym. On uświęcił radość i tęsknicę radości. Radość jest dlań najwyższą
prawdą51.

50 J. Twardowski, nie przyszedłem pana nawracać, op. cit., s. 349.
51 L. Staff, wstęp do: Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu, Lwów 1910, s. XIX.
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Obie te kategorie: dziecięcy śmiech i franciszkańska radość życia tworzą w poezji
Twardowskiego nierozerwalną całość.

Obszary wspólne dziecięcości i postawy franciszkańskiej nie wyczerpują się
na poziomie humoru, wnikają w świat etyki, zgodnie z którą dobre i moralne
jest to, co służy pięknu życia (elementy tzw. etyki naturalnej, w przypadku
dziecka przedrefleksyjnej). Akceptacja naturalnego biegu życia niesie wymóg
postrzegania sprzeczności, ambiwalencji, złożonego charakteru obszarów niepo-
znawalnych. Umiejętność bacznej obserwacji i wynikłe z niej stałe zadziwienie
różnorodnością świata, umiejętność śledzenia bogactw natury, wchodzenia z nią
w swoisty dialog również nawiązują do utrwalonego w kulturze modelu postawy
franciszkańskiej; jej szczególnym wyrazem był słynny fresk Giotta przedstawia-
jący św. Franciszka wśród ptaków. Legendy donosiły o kazaniach głoszonych
zwierzętom. Jest w tej postawie dziecięca wiara w możliwość poznania języka
zwierząt, jest czysto dziecięce głębokie, pełne autentyzmu obcowanie z naturą,
stanowiącą dla dziecka czujące i żywe centrum wszechświata.

Oto i podstawowa droga powrotu do „ogrodu dzieciństwa”: jest nią postawa
franciszkańska, zgodnie ze słowami poety − „trzeba nic nie mieć żeby wrócić”.
Trzeba też utracić dzieciństwo, by je odzyskać. Taki jest sens ludzkich doświad-
czeń, sens wędrówki przez życie, sens cierpienia i szukania prawdy − zagubio-
nego w labiryntach życia dziecięcego sacrum.

po przeszłość trzeba wznieść się by się przed nią schylić
dzieciństwo52

Twórczość poetycka Jana Twardowskiego przynosi swoisty typ refleksji nad
„lekkomyślnie porzuconym ogrodem dzieciństwa”: nie ma tu żalu, nie ma melan-
cholii, nie ma kontrastu aksjologicznego. Powrót do dzieciństwa jest zadaniem
stojącym przed człowiekiem: nie utracić, nie roztrwonić, lecz odnaleźć drogę ku
Bogu. W ten sposób życie ludzkie nie rozpada się na dwie fazy: świętość i zatra-
cenie, przeciwnie − ma charakter dwoistej jedności.

* * *

Punktem wyjścia niniejszych rozważań były dwa teksty, które stawiają pyta-
nie o zasady istnienia we współczesnym świecie i które są zapisem różnych
obszarów i różnych sposobów przeżywania czasu. Oba wiersze i postawy obu
poetów łączy wizja dzieciństwa, które jak żaden okres życia tworzy rzeczywistość
całkowicie zamkniętą. Wszystko, co sytuuje się poza ogrodem dzieciństwa, bywa

52 J. Twardowski, nie przyszedłem pana nawracać, op. cit., s. 322.
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lub jest powtarzalne: pierwsza miłość jest prefiguracją każdej następnej, podob-
nie doświadczanie przyjaźni, lojalności, oddania... Dzieciństwo prefiguracją nie
jest, stąd pewność (ale i ból), że jego treść egzystencjalna i jego aksjologiczna
przejrzystość nie zostaje powielona w dojrzałych latach.

Na wyższym poziomie refleksji intelektualnej pojawia się utożsamienie dzie-
ciństwa i sacrum. Dziecko jest świętością, nawet wbrew wydarzeniom dziejowym,
wbrew osobistej linii losu człowieka. Zresztą żaden z poetów o rzeczywistość
nie pyta. Dzieciństwo funkcjonuje więc jako figura retoryczno-moralno-literacka.
Tak, jakby kultura XX wieku nie przeżyła wstrząsu wywołanego teoriami Freuda,
jakby psychoanaliza nie ujawniła obszarów dziecięcego cierpienia, a historia −
obszarów zła, które stały się udziałem dzieciństwa. Topos okazał się silniejszy.

Dziecko nie tylko współuczestniczy w fenomenie czy samej idei sacrum, ale
jest jej wiecznym objawieniem − tak w porządku religijnym, jak literackim czy
biograficznym, gdy wziąć pod uwagę jego indywidualne realizacje w tzw. pamięci
autobiograficznej53. W szczególny sposób jest − by posłużyć się określeniem
Władysława Stróżewskiego z jego studium nad przejawami sacrum w sztuce −
„nie hierofanią jakiejś abstrakcyjnej treści, ale pewnego rodzaju teofanią, objawia-
niem czystej świętości Boga”54. Świętość ta ma sensy daleko wykraczające poza
sferę religijną, wpisuje się bowiem (harmonijnie lub dysharmonijnie) w syntezę
ludzkiego losu i tylko z tej perspektywy jest zrozumiała.

53 Pamięć autobiograficzna jako podstawa tworzenia doświadczenia indywidualnego [w:] Psycho-
logia, red. J. Strelau, t. 2: Psychologia ogólna, op. cit.

54 W. Stróżewski, O możliwości sacrum w sztuce [w:] tegoż, Wokół piękna, Kraków 2002, s. 229.
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Obraz dziecięcej Arkadii funduje się na świadomości dramatu przemijania;
wyjście z okresu dziecięcego postrzegane jest przez pryzmat goryczy wieku doj-
rzałego, napiętnowanego traumą doświadczeń i trudem istnienia. Chodzi przy tym
o dzieciństwo wywiedzione z toposu, wywołujące skojarzenia z wolnością od
obowiązków, rygorów, specyficznych dla dalszych faz życia pokus, bezbronnością
wobec zła. Zdarzenie o charakterze traumatycznym − śmierć, wojna, rozstanie,
choroba, kataklizm − stanowi granicę, poza którą rozpościera się już nowa rzeczy-
wistość, odległa od rajskiego ogrodu dzieciństwa. We wspomnieniach Leonarda
Sowińskiego kres dzieciństwa wyznacza zapowiedź wysłania chłopca „do szkół”
i wiążące się z tym pożegnanie domowego nauczyciela (guwernera, z którym chłop-
cy byli szczerze zaprzyjaźnieni i którego darzyli prawdziwie dziecięcą miłością).

Po raz pierwszy ucałowaliśmy go w rękę; on zaś obejmował nam skronie i z lekka
całował głowy. Płakaliśmy jak bobry.
Nie widzieliśmy go już nigdy w życiu. Po kilku latach doszła nas wieść, nie wiem, czy
prawdziwa, że nieborak w jednej z wędrówek swoich zamordowany został na gościńcu
przez łotrów, którzy podpatrzyli krwawo zapracowany grosz biednego pedagoga1.

Śmierć ukochanego „belfra” kontrastuje z beztroskim światem dzieciństwa,
w którym nie było miejsca na zło. Szczęście, przypisane domowi, pryska. Otwiera
się perspektywa życia w nowej przestrzeni i w kręgu nowych spraw; jest to życie
dotknięte dramatem śmierci, kainową winą, która kładzie się cieniem na nowym
czasie, nowym świecie i nowych ludziach. Odtąd wszystko będzie już inne. Dom
dzieciństwa pozostanie terenem życia dawnego, obszarem porzuconym. Powrót
do miejsc niegdysiejszego radosnego trwania wywołuje gorzką świadomość doko-
nujących się zmian. Więcej: świadomość tych zmian niejako udziela się otacza-
jącej rzeczywistości. Raj, w którym nie ma już pierwszych rodziców, jest innym
rajem; Arkadia, w której nie ma dziecka, jest już inną Arkadią: smutnieją kwiaty,
milkną ptaki, nawet dom zmienia swoje oblicze. Wszystko pustoszeje. Ci, którzy
pozostali, najboleśniej świadczą o zmianach.

− Jakże tam w domu? − zapytałem.
− Wszyscy zdrowi, dzięki Bogu, ale strach, jak tęsknią za paniczem. Matka chodzi ze
spuszczoną głową, jak gdyby zguby jakiej szukała. Siostry pozapominały o zabawkach

1 L. Sowiński, Nauczyciel domowy, op. cit., s. 24.
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i siedzą po całych dniach w ogrodzie nad domkami, które budowały jeszcze z pani-
czem. Kotki nawet posmutniały i miauczą żałośnie, wołając panicza, a mały Rozbój
zwiesił ogon i do nikogo − ani słowa.
Nie mogłem się wstrzymać od łez słuchając opowiadania Grzesia o spustoszeniu, spo-
wodowanym nieobecnością moją w sercach istot, do których moje przyrosło2.

Gorycz potęguje się wraz z upływem czasu. Z perspektywy dorosłości zyskuje
dodatkowe nacechowanie, wzmaga się bowiem kontrast bezgrzesznej dziecięco-
ści i zła, w które uwikłany jest wiek dojrzały, katastrof, na jakie jest narażony.
W Panu Grabie Orzeszkowej kontrast ten nabiera szczególnych wymiarów: ujaw-
nia tragizm losów Kamili, jej aktualnej sytuacji życiowej, w której wszystko, co
budowało szczęście, obróciło się w niwecz.

[...] gdyś spała w kołysce, otaczający tłumili starannie odgłos swych kroków, aby snu
twojego nie przerywać. Ileż razy siedząc nad tobą uśpioną marzyliśmy oboje o przy-
szłości twojej! Lata biegły bez chmury, ozłocone miłością naszą wspólną i twoim dzie-
cięcym szczebiotaniem, wśród ogólnego szacunku, którym otaczano twojego ojca, jako
jednego z najzacniejszych, a zarazem najważniejszych ludzi w kraju, wśród dostatków
i nadziei. Miałaś lat dziesięć, gdy nieszczęścia zaczęły spadać na nas3.

Tęsknota za Arkadią wyzwala pragnienie powrotu do minionej pełni, szczęśli-
wości „poranku życia”, jak pisze Maria Bartusówna4, powrotu do czasu, gdy rze-
czywistość miewała znamiona baśni: rodzice byli sztafażami bezkresnego króles-
twa, strażnikami jego praw, ładu, harmonii, gwarantami bezpieczeństwa, wróżami
o nieskończonej mocy i niewyczerpanych bogactwach. Uczucie tęsknoty za dzie-
ciństwem jest tym głębsze, im bardziej dotkliwy kryzys duchowy życia dorosłe-
go, im bardziej dojmujące rozczarowanie rzeczywistością, zwłaszcza jałowością
świata wartości. Lada dźwięk, ulotne wrażenie, dawno nie słyszana muzyka oży-
wić mogą uśpione wspomnienia. Przykład z Orzeszkowej:

[...] ręka bólem i zdrętwieniem stanowczo przerywa pisanie. Wtedy już noc głucha,
ciemny dom podobny do grobu. [...] Zarazem ciemność, w którą się wpatruję, w tej ciem-
ności tętent zegara, hukanie sowy w ogrodzie, napełniają mię smutkiem niewypowie-
dzianym. Czasem z pocztowego gościńca dolatuje dzwonek, daleki zrazu, coraz bliższy
i budzi we mnie tęsknotę, podobną do tej, którą w dzieciństwie lały we mnie muzyka,
mgła, dzwony, las daleki5.

2 L. Sowiński, Wspomnienia szkolne [w:] tegoż, Wspomnienia szkolne i uniwersyteckie, op. cit.,
s. 52.

3 E. Orzeszkowa, Pan Graba, op. cit., t. I, s. 31.
4 M. Bartusówna, Fragment. Wyd. cyt.: M. Bartusówna, Dzieła, Lwów 1914, s. 72.
5 E. Orzeszkowa, Autobiografia w listach. Wyd. cyt.: E. Orzeszkowa, O sobie, op. cit., s. 108-109.
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Nawet bezdogmatowiec Płoszowski, który „przefilozofował miłość” (jak mówi
o nim jego przyjaciel, literat Śniatyński) i „wątpił w sens wątpienia”, czekał na
„taki stan, w którym mógłby uwierzyć tak głęboko i bez ciernia wątpliwości, jak
wierzył będąc dzieckiem”6.

To są oczywiście powroty sentymentalne, od których roi się w literaturze i sztu-
ce różnych epok; „kraj lat dziecinnych” − zgodnie z Epilogiem Pana Tadeusza
− „zawsze zostanie święty i czysty jak pierwsze kochanie”, toteż powroty do
niego często nacechowane są łatwą, bezrefleksyjną ckliwością odwołującą się
do obszaru standardowych doświadczeń człowieka, zbanalizowanego modelu
egzystencji; przemijanie jest wszak wpisane w byt ludzki, wpisana weń jest więc
również gorycz utraty tego, co wraz z biegiem czasu oddala się bezpowrotnie.
Pod tym względem pozytywiści szli dobrze rozpoznaną drogą wytyczoną przez
wiek XVIII i pisarzy romantycznych. Przykład z Orzeszkowej − niemal żywy
cytat z Mickiewicza:

Dzieci były piękne i zdrowe, wzrastały w domu rodziców jak młode pisklęta w obszer-
nym i miękko usłanym gnieździe bocianim. Do tego gniazda od czasu do czasu zjeż-
dżali się sąsiedzi i bawili się wybornie w salonach kobiercami wysłanych, zwierciad-
łami osrebrzonych, miękkimi sofami ostawionych, a przede wszystkim i nade wszystko
gościnnością gospodarzy rozjaśnionych. W obszernych lasach bronowickich często
gęsto polowano na grubego zwierza. [...] W domu był spokój i zgoda, za domem zabawa
przyjemna, wkoło domu, jak okiem sięgnąć, łany urodzajne, szerokie, orane, usiewane,
złotorodzące7.

Tą drogą wędrują również dziewiętnastowieczni pamiętnikarze, na czele z Kra-
szewskim, który we wspomnieniach przywołuje obraz dzieciństwa zakotwiczony
w dworku szlacheckim, jego gościnności, pobożności, klimacie. Starannie pie-
lęgnuje się tu obrzędy i tradycje: „Wszystkie dawne obyczaje zachowały się tu
święcie i wytwornie, prababka była ich stróżem”8; co jednak znamienne, autor
eksponuje spośród nich jeden, mianowicie „uderzanie w bęben” na posiłki, szcze-
gólnie obiady, na które zjeżdżała okoliczna szlachta; napomyka również o ty-
powych dla tamtego czasu polowaniach. Widać tu liczne nawiązania do Pana
Tadeusza, który zresztą towarzyszył Kraszewskiemu od najmłodszych lat − wspo-
mina pisarz o egzemplarzu domowym, ręcznie przepisanym przez „białą babkę”,
seniorkę rodu. Zresztą o polowaniach pamiętanych z dziecięcych lat piszą nie
tylko polscy prozaicy − wiele uwagi poświęca im na przykład Lew Tołstoj, odda-
jąc atmosferę oczekiwania, maestrię przygotowań do rytuału gonitwy9.

6 H. Sienkiewicz, Bez dogmatu, op. cit., s. 20.
7 E. Orzeszkowa, Rodzina Brochwiczów, op. cit., t. I, s. 11-12.
8 J.I. Kraszewski, Pamiętniki, op. cit., s. 222-223.
9 L. Tołstoj, Dzieciństwo. Lata chłopięce. Młodość, op. cit., s. 24-30.
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„Wymogłem na sobie − pisze Kraszewski − że pobyt w Romanowie choć kilku
słowy tu wspomnę”10. Owo „wymogłem” daje wyraźne świadectwo, że w dobie
pisania pamiętników okres dzieciństwa był dlań przeszłością zamkniętą, a po-
wroty do miejsc z dzieciństwem związanych i wspomnienia nie miały jeszcze
znaczenia dla życia wewnętrznego. W każdym razie powrót do Romanowa nie
był pielgrzymką do raju utraconego. Chłodno, z powagą racjonalisty odnotowuje
pisarz zachodzące zmiany:

Jeden tylko szczątek dawnego Romanowa pozostał żyjący jeszcze, babka, ale i ta jakże
zmieniona! [...] Oprócz babki tej biednej tylko krzesła i szafy pozostały na miej-
scach, tylko stare świerki rosną i olbrzymieją, resztę czas skruszył, zgniótł lub uniósł
ze sobą11.

Nie bez znaczenia pozostaje kontrast, jaki względem wspomnieniowej wy-
prawy do Romanowa (a więc do kraju dzieciństwa, dziecięcego domu, ogrodu)
tworzą szczegółowe, plastyczne, wnikliwe relacje z podróży w różne inne miejsca,
opisy wzbogacone wiadomościami z zakresu historii, kultury i sztuki architek-
tonicznej, niekiedy także etnografii. Wiele to mówi o człowieku, któremu obcy
musiał być narcystyczno-romantyczny ekshibicjonizm duchowy, zamiłowanie do
drobiazgowego rozpamiętywania dni szczęśliwych i analizy stanów duszy.

Jeszcze raz wrócił pisarz do dzieciństwa − po wielu latach, w cyklu refleksyj-
nym Noce bezsenne. Powrotowi temu towarzyszą uczucia i stany emocjonalne
zgoła odmienne od tych, które charakteryzowały wcześniejsze zapiski: narzeka
na udręki bezsenności, kiedy „rozbudzony duch ciału nie daje pokoju”, kiedy
„czarna noc” dręczy, „ma ona bowiem siłę i nielitościwość kata”.

Głosy nocy są jękami cierpienia, wołaniem ratunku, krzykiem konania, wrzaskiem roz-
paczy, urągliwym śmiechem szyderstwa. [...] Cisza nocy jest straszną, grobową [...].
Jęk wyrywa się z piersi i nie znalazłszy echa w zmarzłej atmosferze, powraca do niej,
rozrywa ją, drwi12.

W atmosferze tej zgoła upiornej nocy przed oczami pojawiają się pełne niepo-
koju obrazy, budzi się lęk egzystencjalny.

Rzeczywistość z brzemieniem wspomnień siedzi na piersi, marzenie zagląda do móz-
gu. Otwarło czaszkę, przez szczelinę rozpatruje przędzę myśli, na których by zagrać
mogło13.

10 J.I. Kraszewski, Pamiętniki, op. cit., s. 280.
11 Ibidem, s. 280.
12 Ibidem, s. 300-302.
13 Ibidem, s. 302.
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W poczuciu całkowitego zagrożenia chaosem świata, w lęku przed przyszłością,
w obliczu cierpienia jedyną ucieczką jest utopia; w ujęciu Kraszewskiego jej
istota sprowadza się do wizji człowieka trwającego w pełnej radosnego szczęścia
równowadze ze światem, wiernie realizującego powinności względem wspólnoty
rodzinnej, kręgu przyjaciół, społeczeństwa, narodu. Ta utopia wiedzie ku światu
dzieciństwa, odzyskanemu poprzez wspomnienia, nabierającemu tym razem −
w przeciwieństwie do rzeczywistej „podróży sentymentalnej” do Romanowa,
przedsięwziętej kilka lat wcześniej − charakteru ziemskiego „raju utraconego”.
Jego dominującą cechą jest piękno egzystencji i bogactwo życia, spokój, nie-
winność, autentyzm i głębia doznań. Dzieciństwo nosi w sobie rdzeń wartości
chrześcijańskich − takich jak posłuszeństwo, pokora, totalna miłość, bezgrzeszna
niewinność; powrót pamięcią do dzieciństwa nabiera więc wymiaru etycznego,
a zarazem kontaktu z transcendencją:

Wieczorem i rano modlitwa wprowadzała w świat inny, równie rzeczywisty, prawdziwy,
pełen majestatu i jasności14.

Zgodnie z koncepcjami sentymentalnymi, tak chętnie rozwijanymi przez po-
przedników i następców Kraszewskiego, dzieciństwo jest okresem szczególnego
zbliżenia do natury, okresem życia bujnego i jedynie prawdziwego, w nim bowiem
trwał człowiek wiernie u swych pierwotnych korzeni, w jedności z całym stwo-
rzeniem.

Wszystko to stanowiło światek odrębny, do którego naówczas i ja jeszcze należałem.
Uroczysty spokój jakby płaszczem wielkim nas obejmował i otulał. Jodły jedna za
drugą biegły szeregiem, postawione na straży. Litościwe te jodły ze swym usypiającym
szumem, pieśnią matczyną, otaczały moją kolebkę. [...] Główki rydzów wyrastały tak
cudem z głębi, niosąc z sobą tajemnicze słowo życia15.

Ów serdeczny, bezpieczny, „otulony” świat, którego niemal mistycznym straż-
nikiem są drzewa, świat uroczysty i podniosły, pełen barw, zapachów i ciszy,
należy co prawda do przeszłości, ale też otwiera nadzieję powrotu do odrzuco-
nych w dojrzałym wieku reguł. Wszystko w tym świecie miało swoje miejsce:
tu królowały drzewa, tam mchy, ówdzie rozciągało się „królestwo czapli i bocia-
nów”. „Na każdym niemal drzewa wierzchołku chwiało się gniazdo olbrzymie”.
Jest tu miejsce i dla człowieka, zespolonego z owym misterium natury:

W cieniu tych drzew stał [...] na starych piwnicach dom z ludźmi starymi. Po jednej
jego królowała, uśmiechając się łagodnie, przygarbiona a wesoła staruszka, prababunia,

14 Ibidem, s. 371.
15 Ibidem, s. 305.
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„babka biała”... [...] Uśmiech ten kochanej staruszki był zachętą do żywota. [...] W jej
pokoju, na podłodze zasłanej starym gobelinem, wyobrażającym owocobranie, bawiło
się dziecko gałązkami jodeł, które niedaleko szumiały. Zasadzały się z nich puszcze
i lasy, w których gnieździły się bajki16.

Malarskie zainteresowania i talent pisarski Kraszewskiego znajdują odzwier-
ciedlenie w tym urokliwym, sentymentalnym obrazku. Głęboka starość lasu ma
swój odpowiednik w starości człowieka i starości domu, a jednocześnie znajduje
dopełnienie w kontrastowo ujętej postaci małego dziecka, trzymającego w ręku
gałązkę jodłową, symbol trwania, wiecznego zwycięstwa życia. Nieledwie jak
w Łące Leśmiana przyroda nie czeka za oknem, lecz wnika do domu, w tajemni-
czy sposób negując istnienie murów, barier i ścian. Wszystko tu jest święte − biel
świętości wnosi sobą „prababka biała”, co „poszła do grobu w sukience zakonu
świętego Franciszka”.

Człowiek jest uczestnikiem misterium życia, mieszkańcem i nieodłączną częścią
świata natury. „Zdaje mi się zawsze, że gdzie źle jest roślinom, tam i człowiekowi
dobrze być nie może”. Tęsknota za krajobrazem dzieciństwa wiedzie więc pisarza
ku konstatacji, iż ojczyzną szczęścia jest pejzaż rustykalny: dom, zagubiony wśród
bujnej roślinności lasów i „pooranych w zagony” pól; kto zamieszkał w takim
miejscu, nie może czuć się zagubiony i nieszczęśliwy. Dalsze elementy składowe
ziemskiej rajskiej szczęśliwości to poprzestawanie na małym, uśmiech, życie w zgo-
dzie z wartościami niesionymi przez czas (tradycja), postawa głęboko etyczna opro-
mieniająca bolesne okruchy zła, wreszcie szeroka, jasna perspektywa otwierającej
się przyszłości, bytu fascynującego dziecko swym romantyzmem i tajemniczością.

Patrzyło się na nie jak na obietnice przyszłych rozkoszy. Konie lecą, psy biegną, myś-
liwi się prześcigają, jeleń uchodzi... i tak wesoło upływa życie! Łowy! Tak! wiekuiste
za czymś łowy, za niedoścignionym...17

Wspomnienia, notowane przez cierpiącego starca długimi, bezsennymi noca-
mi, przekształcają się w uniwersalną refleksję nad kondycją człowieka i wartoś-
ciami przez niego zagubionymi w trudnej dorosłości − zagubionymi szczególnie
przez wiek i czas, który „wszystkiemu winien” i który prowadzi świat ku wiel-
kim przemianom, nieznanym zakrętom historii, niebezpiecznym perspektywom
cywilizacyjnego i jednostkowego ludzkiego trwania. Dzieciństwo własne ujmuje
pisarz jako przynależne do epoki bezpowrotnie minionej, utraconej tak w per-
spektywie indywidualnej, jak i społecznej. Dzieciństwo bezrefleksyjne i szczęś-
liwe, zamknięte na doświadczenia historii, bogate w doznania i sensualistyczną

16 Ibidem, s. 306.
17 Ibidem, s. 306.
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jedność z naturą, nie będzie dostępne przyszłym pokoleniom. Tym samym zatra-
ceniu ulegają wartości takie jak miłość bytu i fascynacja dynamizmem życia,
które całą swoją siłą zdało się formować to, co już minione. Mit wygnania z raju
kształtuje indywidualny ludzki los, poczyna − jak u zarania ludzkich dziejów
− realizować się także tu i teraz, obejmować obecne i przyszłe pokolenia, kulturę
i cywilizację ludzką. Wydarzenia dziejowe nabierają rozpędu, dynamizują się,
nakładają na siebie. Wspomnienia z dzieciństwa były sentymentalną podróżą
w czasie, próbą zatopienia się w przeszłości, ucieczką od czasu teraźniejszego.
Ale nawet te wspomnienia Arkadii, tę wizję szczęśliwego bytowania zaczynają
podmywać niepokoje współczesności, znaki nowego czasu. „Delendae silvae, nie
będzie lasów” − notuje pisarz z goryczą. I dodaje:

Patrzymy ze zdumieniem na te stare pnie olbrzymie, jakim podobnych ludzie już nie
zobaczą. Na ziemi, jak w polu, następuje płodozmian: po olbrzymach − karły18.

Owo skarłowacenie dotyczy w równej mierze świata przyrody, co rzeczywis-
tości ludzkiej. W przeszłość odchodzą wielkie indywidualności: „babka biała”
ze świętym uśmiechem na ustach i wieczną dobrocią w sercu; ojciec, co „miał
pamięć tak szczęśliwą, że w niej nie tylko każda muszka zachowywała się jak
w bursztynie, ale stroiła się w szaty świetne”; zaprzyjaźniony z domem kapitan-
-gawędziarz „ze swoją fajeczką, kapciuchem, frakiem popielatym i miną żoł-
nierską”; Sobolewski − ubogi starzec; „nigdym go inaczej nie widział, tylko
zawsze we fraku” − notuje Kraszewski. Dalej wspomina ze szczególną czcią:

oryginalny, na wpoły oszalały dziwak, włóczęga, wierszopis Dołubowski, który pielgrzy-
mował od dworu do dworu i deklamował wiersze...19

Refleksja nad „przemijaniem chwały świata” wdziera się do jednego jeszcze opisu
wspomnień z dzieciństwa: wypraw do zamku, który − choć mocno już zniszczony
− zachował „niezatarte jeszcze znamiona przepychu i godności pańskiej”. Zamek
ten miał w sobie „taki sam urok jak bajka piastunki” (to drugie − po opisie puszczy
i boru − odniesienia świata dzieciństwa do baśni): napełniał trwogą, rozbudzał
wyobraźnię, wprowadzał nastrój romantycznej grozy i powagi. Obraz rozpadają-
cych się, starych ścian staje się w ujęciu pisarza metaforą współczesności:

Gdy raz się rozpoczął ten rozkład i ruina, już ich nic powstrzymać nie mogło. Mury,
nie opierając się na sobie, od deszczów rozmiękłe, rysowały się, chwiały, padały. Prawu
zniszczenia, które jest prawem życia, nic się oprzeć nie może20.

18 Ibidem, s. 313, 314.
19 Ibidem, s. 311.
20 Ibidem, s. 316, 317.
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Rozpaczliwa ucieczka w krainę lat najdawniejszych nie przynosi więc ukoje-
nia. Rzeczywistość raz po raz boleśnie kaleczy „rajską dziedzinę ułudy”.

Nawet marzenie jest cierpieniem, bo nie daje spocząć mózgowi, po którym plączą się
nie dogasłe drgania i przebrzmiałe dźwięki21.

Kraszewski jest zdecydowanie niechętny wszelkim wyznaniom o charakterze
osobistym. Tworzenie tekstu wspomnieniowego w całkowitej izolacji od tkanki
autorskich emocji, doznań i przeżyć, dążenie do obiektywizacji spostrzeżeń,
refleksji, a nawet strzępów najodleglejszych wspomnień, ukrytych w labiryntach
pamięci − ma swoje uzasadnienie w racjonalnej postawie samego autora, naka-
zującej autodyscyplinę intelektualną i emocjonalną, trzeźwe i chłodne, na wskroś
nieromantyczne traktowanie wszelkich przejawów życia wewnętrznego; szczegól-
ną komponentą jest krytycyzm wobec romantycznego indywidualizmu. Dowodzi
tego pełna niechęci ocena Pamiętników zza grobu Chateaubrianda:

Jedenaście tomów zbudował na jednym: „Ja i Napoleon”, a zwłaszcza „Ja”! I mnie
oburzyło, czytając, to uwielbienie siebie, to kadzidło nudne, ten egoizm, ślepy aż do
śmieszności − te wspomnienia22.

Kraszewski traktował swe wspomnienia i dzienne zapiski, sięgające roku 1842,
nie jako dziennik intymny, lecz wypowiedź zorientowaną na czytelnika. Świadczą
o tym bezpośrednie zwroty do odbiorcy („posłuchaj rozmowy”, „posłuchaj jak
pięknie”23), a także wypowiedzi metatekstowe24.

Skoro tak, powstaje oczywiste pytanie o cel, który przyświecał Kraszewskie-
mu jako autorowi wspomnień. Powrót pierwszy, czyli podróż do Romanowa, jest
odnotowany skrótowo i nie ma większego znaczenia; dużą wagę przywiązywał
natomiast Kraszewski do tych partii tekstu, które tworzył w zaawansowanym wieku.
Wydaje się, że pisarz − który tak wyraźnie powściąga emocje − traktuje obszar
dziecięcości jako bezsprzeczny argument, dowodzący „skarlenia” świata, degra-
dacji człowieka, społeczeństwa, kultury. Innymi słowy, wyzwala w świadomości
odbiorcy te same refleksje, które towarzyszą jemu: każe porównać to, co było,
z tym, co jest − miniony świat dzieciństwa ze współczesnym światem dorosłości.
Dowód „skarlenia” bezsprzeczny, konstatacje pisarza nie podlegają dyskusji.

Dlatego właśnie wspomnienia zaskakują ubóstwem realiów, wręcz lapidarną
powierzchownością narracji; ubogość tę wydobywa porównanie prozy memuarys-
tycznej Kraszewskiego z analogicznymi tekstami wielkich prozaików XIX wieku:

21 Ibidem, s. 359.
22 Ibidem, s. 248.
23 Ibidem, s. 106, 93.
24 Ibidem, s. V, VI.
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George Sand25, Heinricha Heinego26 czy przywoływanego już kilkakrotnie Lwa
Tołstoja, a nawet pamiętnikarstwem wieku XVIII27 z Niemcewiczem28 i Karpiń-
skim29 na czele. Uważny czytelnik, który rad by wynieść z lektury szczegóły tyczące
się swoistości dzieciństwa pisarza, nie dowie się właściwie niczego; przeciw-
nie − odniesie wrażenie, że analogiczne doznania, jakie stały się przedmiotem
autorskiej prezentacji, właściwe są modelowemu dzieciństwu człowieka tamte-
go czasu. Jest to droga także i późniejszych twórców, należących do pokolenia
pozytywistów, którzy najwyraźniej poszukują ogólniejszego modelu dzieciństwa,
modelu ponadindywidualnego, opisanego z pewnej perspektywy czasowej, odarte-
go z emocji. Kraszewski-realista, mistrz opisu, tu właśnie, w powrotach do swych
lat najpierwszych, od opisu ucieka, stroni od szczegółu, rysu zindywidualizowa-
nego, realiów topografii, wnętrz, zdarzeń. W gruncie rzeczy analogiczne dzieciństwo
musiało być dane niemal wszystkim, którzy − jak Kraszewski − wywodzili się ze
szlacheckich dworków rozsianych między „zielonymi smugami łąk i dalekimi
lasami”. Pisarz przywołuje więc z własnej najodleglejszej przeszłości pewne −
nazwijmy to − momenty ogólne i typowe, rysy zachowane nie w indywidualnej,
lecz w zbiorowej pamięci, buduje obraz dzieciństwa archetypiczny (pejzaż rusty-
kalny, bezpieczeństwo, poczucie szczęścia i doznawanie radości życia) − tak, iżby
wywołać u czytelnika uczucie głębokiej tożsamości z postawą narratora.

Każdy, każdy żałować musi młodości, ile razy ją przypomni, bo jej nic nie zastąpi, bo
tak okropnie, tak na wieki dla nas umarła30.

Podobny ton znajdziemy we wspomnieniach Lwa Tołstoja:

Szczęśliwa, szczęśliwa, niepowrotna pora dzieciństwa! Jakże jej nie kochać, jak nie
pieścić w duszy jej wspomnień? Te wspomnienia krzepią mnie, podnoszą na duchu i są
dla mnie źródłem największych radości31.

Nie uniknął Kraszewski autokreacji na człowieka zaawansowanego wiekiem:
mając lat niespełna trzydzieści pisze: „...czas minął się i nie wróci, jam się po-
starzał!”32 Nie jest to autokreacja zaskakująca: proza następców Kraszewskiego

25 G. Sand, Dzieje mojego życia, przekł. M. Dramińska-Joczowa, Warszawa 1968.
26 H. Heine, Pamiętniki, przekł. I. Matuszewski (H. Heine, Dzieła wybrane, t. 2: Utwory prozą,

Warszawa 1956).
27 Por. A. Cieński, Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku, Wrocław 1981.
28 J.U. Niemcewicz, Pamiętniki moich czasów, oprac. J. Dihm, Warszawa 1957.
29 F. Karpiński, Historia mojego wieku i ludzi, z którymi żyłem, oprac. R. Sobol, Warszawa 1987.
30 J.I. Kraszewski, Pamiętniki, op. cit., s. 157.
31 L. Tołstoj, Dzieciństwo. Lata chłopięce. Młodość, op. cit., s. 47.
32 J.I. Kraszewski, Pamiętniki, op. cit., s. 160.
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nacechowana jest tym samym dystansem czasowym, który stanowi niejako ko-
nieczny warunek powrotu do pierwszych lat życia.

Kontrastowanie dawnego świata z nowym − kraju dzieciństwa i młodości, gdzie
mijały dni szczęśliwe, i kraju współczesnego, gdzie pozostaje miejsce jedynie na
gorycz klęski i poczucie niespełnienia − towarzyszyło również pisarzom później-
szych generacji. Dla przykładu dwa opisy Kazimierza nad Wisłą, sporządzone
przez Aleksandra Świętochowskiego. Opis pierwszy pochodzi z debiutanckiego
szkicu zamieszczonego w roku 1866 w „Tygodniku Ilustrowanym”.

Jedna wielka ruina zaległa góry, a miejscami zaledwo stoją nagie, podziurawione mury
niby pomniki przeszłości. [...] Rzadkością jest tu jakiekolwiek pisemko, pożyteczna
książka, a większą jeszcze choćby najuboższa biblioteczka. Każdy zwykle bawi się
tym, co zaspały w gnuśności duch jego wyrobić potrafi, to jest ploteczką, i to mu
wystarcza. Biada ci, jeśli przyzwyczajony do pracy naukowej przebywasz tu czas jakiś.
Długo strudzony podróżować musisz po spiekłej pustyni ciemnoty zaprawionej dumą
małomiasteczkową, zanim natrafisz na orzeźwiającą oazę33.

Drugi opis pochodzi z lat późniejszych − dojrzały pisarz powraca do miasta
młodości.

Było to zapewne w części wynikiem siły, świeżości i uroku wrażeń młodzieńczych, że
Kazimierz nad Wisłą wydawał mi się zawsze, i dotąd, po zwiedzeniu wielu pięknych
okolic Europy, miejscem szczególnego wdzięku. Jego łagodne, krzewami obrosłe,
w jesieni karminem jagód berberysowych umajone góry, ozdobione na wierzchach
ruinami zamku i wieży, oddzielona od nich wąskim pasem drogi i sadów szeroka wstęga
Wisły [...] − wszystko to składa się na krajobraz nadzwyczajnie piękny34.

Przesunięcie akcentów tak oczywiste, że nie wymaga komentarza. Powrót do
kraju dzieciństwa i młodości dokonuje się przecież nie od razu − początkowy
krytycyzm zastępuje narastająca z biegiem życia tęsknota, która przekształca szarą,
gnuśną, prowincjonalną rzeczywistość małego miasteczka w przestrzeń mitycz-
nego raju.

Tą samą drogą szedł Wańkowicz. Szczenięce lata i Ziele na kraterze to pożegna-
nie ze światem dzieciństwa, do którego nie ma już powrotu, z przeszłością, która
należy do nieodwołalnie zamkniętego już kręgu czasu. Pożegnanie obejmuje nie
tylko perspektywę indywidualnej, jednostkowej nostalgii, własnego przemijania,

33 Cyt. za: S. Fita, Aleksander Świętochowski w kraju dzieciństwa i młodości [w:] Pogranicza
literatury. Księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Maciejewskiemu na Jego siedemdziesięcio-
lecie, red. G. Borkowska, J. Wójcicki, Warszawa 2001, s. 103.

34 Tekst A. Świętochowskiego pochodzi z niepublikowanego pamiętnika. Cyt. za: S. Fita, Aleksan-
der Świętochowski w kraju dzieciństwa i młodości, op. cit., s. 100; podkreślenie moje − GL.
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odchodzenia w przeszłość tego, co było. Obie powieści wyrastają z gorzkiej świa-
domości przemijania, stąd tak często powracające (zapewne za Mickiewiczem)
ostatnie drzewa, domy, dwory, obyczaje, puszcze, rzeki, ludzie. Wszystko prze-
mija, wszystko − jak u Kraszewskiego − „karleje”. Szczenięce lata i Ziele na kra-
terze są pożegnaniem świata własnej młodości, pięknego, przynależnego niedo-
stępnemu czasowi. Nie ma do tego świata powrotu, bo podróż do miejsc − znowu
jak w przypadku Kraszewskiego, jego romanowskiej peregrynacji − przynosi
wrażenie obcości, natomiast powrót do wspomnień daje świadomość różnic mię-
dzy dziś i wczoraj. To wczoraj jest znakiem tego, co minione, co utracone, co po
Mickiewiczowsku związane z rozważaniem cech ikonicznych odchodzącej kul-
tury, odchodzącego czasu.

Dawne życie ukazuje Wańkowicz w zgodzie z kulturowym modelem dzieciń-
stwa szczęśliwego, pozbawionego trosk, wypełnionego konsekwentnie głębokim
egzystencjalnym sensem, trudno uchwytną pełnią. Słusznie zwraca uwagę Mieczy-
sław Kurzyna35, że z rozrzuconych przez samego twórcę uwag, z rozproszonych
zdań przebijających przez pełną pogody narrację Szczenięcych lat wyłania się
człowiek pełen urazów i kompleksów; „babskie Nowotrzeby” i „pańskie Kału-
życe” stały się oazą szczęścia i spokoju dopiero z perspektywy wspomnieniowej.
Wańkowicz był sierotą − matka pisarza zmarła w roku 1895 (trzy lata po śmierci
męża), wychowaniem chłopca zajęła się rada familijna.

Bracia, starsi ode mnie o piętnaście i dziesięć lat, za życia rodziców jeszcze zdołali się
opierzyć, ja zaś, jedyny Mińczuk, skazany byłem na wegetację w tych babskich Nowo-
trzebach; [...] jeden, jak wilczek, czułem się do żadnej z tych grup nieprzynależny
i przeciw wszystkim sprężony36.

Chłopak miał w tym czasie kilka lat, od rodzeństwa dzieliła go ogromna prze-
strzeń odmiennych doświadczeń, różnica wieku, mentalności... Na wychowanie
został oddany do Nowotrzeb na Kowieńszczyźnie − pod opiekę babki, Felicji
z Baczymżalskich.

W tym właśnie momencie rozpoczyna Wańkowicz Szczenięce lata.

Po śmierci rodziców „opieka”, złożona z dwóch poważnych sąsiadów, wysłała mię,
jako dwuletniego dzieciaka, z ojcowskich Kałużyc w powiecie ihumeńskim ziemi miń-
skiej − do majątku babki w Kowieńszczyźnie37.

Początek opowieści nawiązuje do okoliczności dramatycznych, do kataklizmu
dla dziecka najboleśniejszego − śmierci rodziców. Trudno jednak doszukać się

35 Por. M. Kurzyna, O Melchiorze Wańkowiczu − nie wszystko, Warszawa 1977.
36 M. Wańkowicz, Szczenięce lata, posł. S. Zieliński, Warszawa 1990, s. 35.
37 Ibidem, s. 14.
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we wspomnieniach pisarza jakichś znamion, choćby dyskretnych sygnałów odczu-
wanego osamotnienia. Otoczony opieką wzrastał w tradycji narodowej, tradycji
katolickiego i szlacheckiego domu. Szczenięce lata i Ziele na kraterze to hołd
złożony zarówno tej tradycji, jak i samemu dzieciństwu, ukazanemu jako czas
beztroski i pełni nie naruszonej dramatyzmem ani sieroctwa, ani wydarzeń dzie-
jowych. Wydarzenia te należą bowiem do innego porządku czasu, do dorosłości,
która przynosi także zło, śmierć, wojnę, nieodwracalne zniszczenie ludzi, domów,
bezkresnej przestrzeni rajskich lasów, pól i łąk.

Dzieciństwo ukazuje Wańkowicz w kategoriach arkadyjskich. Bieg czasu zna-
czony jest świętami rodzinno-religijnymi, które stają się okazją do przeżyć szcze-
gólnych, jakiejś kumulacji nastroju.

[Bożonarodzeniowa choinka] to było poczciwe, praktyczne drzewko, jakie w Polsce
stawiano (jeśli stawiano) przed trzystu laty, kiedy żadnych tam syntez polskości i ludo-
wości od święta wysentymentalniać nie trzeba było, bo skrzypiał nimi każdy żuraw
każdej studni38.

Tradycja − jak widać nawet rdzennie niepolska − osadzona jest głęboko w świa-
domości ludzkiej:

[...] dziedziczki żyły krzepko i długo, rękę zaś miały twardą i zwyczaje starodawne,
zachował się obyczaj jeden żywcem przeniesiony z XVIII stulecia39.

Wszystkie gesty mają tu znaczenie − te zwyczajne i codzienne, jak podlewanie
sosami potraw czy otwieranie drzwi salonu, jak i te związane z rytuałem świąt,
a więc uczestniczenie w „ciągu festynów aż do Nowego Roku” czy w uroczys-
tościach domowo-rodzinnych i religijnych, które mają własny, starannie pielęgno-
wany porządek obrzędowy.

Zresztą cały świat dzieciństwa to czas nie tylko, jak pisał Cieślikowski, „wiel-
kiej zabawy”, także nieustającego wielkiego świętowania życia, czas trwania
w samym sercu Arkadii. Nie jest to karnawał, ten bowiem z natury ma charakter
krótkotrwały, jest to wieczne, z perspektywy podmiotu niekończące się święto
pełni bytu, zakorzenienia się w jego najgłębszych i najbardziej pierwotnych funda-
mentach. Zgodnie z tą koncepcją dzieciństwo jest zanurzone w ogrodzie pełnym
roślin i zwierząt, odpowiadających charakterem biblijnemu bestiarium. Las − jak
w pamiętnikach Kraszewskiego − staje się symbolem trwania, wtopionym w dzieje
człowieka do tego stopnia, że nawet wzrastanie dzieci wyrażone jest za pomocą
wywiedzionej z tego kręgu skojarzeń metafory: „dzieciarnia zielenieje gęsto niby
szczecina”. Młodym drzewom towarzyszą stare, sadzone ręką przodków:

38 Ibidem, s. 33.
39 Ibidem, s. 15.
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Drzewa sadził dziad, drzewa sadził ojciec. Każde zdarzenie w rodzinie znaczone było
sadzeniem drzewa. Z parku wywalała się na nasz dom nawałnica starodrzewu [...] Całe
to sędziwe, artretyzmem, latami pokręcone dziadostwo tchnące wilgocią nigdy nie
osłonecznionego poszycia − hodowało się razem z pokoleniami domu, żyło z pokole-
niami domu, było czymś tak grającym rolę w rodzinie, jak Alinka, jak Kazimierz, jak
stara służba40.

Zastanawiające to wyznanie: drzewa mają tę samą pozycję domową, co i czło-
wiek, cierpią na tę samą chorobę starości, co i człowiek, upadają pokręcone artre-
tyzmem − jak człowiek. Stają się integralną częścią przecież nie tylko dziecięce-
go bytowania, także właściwej mijającej epoce perspektywy odczuwania świata,
trwania z nim w bytowej jedni.

W środku tego lasu, jak w środku edeńskiego ogrodu, znajduje się święte cen-
trum − w Szczenięcych latach jest nim dwór otoczony drzewami starymi, obszerny,
drewniany; dziecięcy raj ma więc wyraźne odniesienie do ikonografii sentymen-
talnej i biedermeierowskiej. Pełno tu starych mebli, tajemnych miejsc, wszyst-
ko jakby zamarłe w bezczasie, bezruchu, pełne majestatycznej godności trwania.
Świat postrzegany jest z perspektywy jednocześnie biblijnej (sacrum) i dziecię-
cej (profanum).

Dom nowotrzebski modli się każdą drzazgą swej ściany, śpiewem siedzących w niej
świerszczów, siorbaniami nosów bab proboszczańskich, merdaniem ogonów tych kundli,
co mimo surowego zakazu powłaziły pod stół41.

Przez rajski ogród dzieciństwa płynie rzeka; u Wańkowicza jest nią Nieważ.
Kąpiel odbywa się zawsze nago, w radości, nieskrępowaniu, zmysłowej jedności
z naturą.

My, męskie kijanki, biegamy nago kilometrami brzegu. [...] Teraz dążyliśmy do rzeki,
o ile tego nie zrobiliśmy bezpośrednio po wstaniu z łóżek. W tym ostatnim wypadku
szło się prosto z domu przez park, nago [...]. Nagość − była w naszym kawalerskim
domu kultywowana, a chodzenie w skórze proklamowane jako obyczaj. [...] Wyłazimy
z wody, naciągamy koszule na mokre grzbiety i szybko schnąc w letnich powiewach
wiosny idziemy przez park42.

„Letnie powiewy wiosny” − tak, wiosna, wszędzie i zawsze wiosna, choć przecież
i o jesieni Wańkowicz wspomina, i o zimowych zawiejach, i o pełni skwarnego
lata. Zdaje się, że nawet jesienne szarugi, nawet mrozy i zawieruchy mają w sobie
tę wiosenność, która nasyca świat przedstawiony pięknem rozkwitającego czasu.

40 Ibidem, s. 84.
41 Ibidem, s. 31.
42 Ibidem, s. 39, 81, 93.
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Beztroska wiosenna nagość zaczyna jednak otwierać drzwi ku dorosłości −
wraz z młodzieńczymi poruszeniami erotycznymi, w które wprowadza bohatera
starszy brat, kończy się dzieciństwo i zatrzaskują się drzwi za „szczenięcymi
latami”. Przeczucie tego końca przyniosła scena pierwszego polowania i pierw-
szego zabitego ptaka; analogiczne doświadczenie stało się udziałem Tomasza
z Doliny Issy Miłosza. Umierają ludzie, milkną śpiewy, szarzeją modlitwy,
„zanikła jeszcze jedna tradycja”. W końcu pogrom bolszewicki zmiata dwór
z powierzchni ziemi43: „O Boże! O wielki Boże! Nie ma Kałużyc!”; „dwory
kresowe już zmarły...”; „jakże prędko mija romantyzm dzieciństwa” − notuje
pisarz w Zielu na kraterze. Szczenięce lata są pożegnaniem minionego czasu,
pożegnaniem Polski szlacheckiej i dworskiej, romantycznej tak bardzo, że zama-
zującej świadomość i doświadczenia dziecięcego sieroctwa. Do tamtego czasu
powrotu nie ma, stanowi bowiem księgę zamkniętą. Dorosłość jest na zawsze
skazana na tułaczkę, jest jak owa dusza, co wygnana z raju, nigdy doń powrócić
nie może.

Wańkowiczowskie Szczenięce lata realizują najpełniej spośród dzieł między-
wojennych mit dzieciństwa zawarty w takich ramach, jakie najbliższe są dzie-
cięcemu, nie zaś dorosłemu odczuwaniu. Dla dziecka ważne jest poczucie bez-
pieczeństwa, świadomość akceptacji i atmosfera miłości − to dopiero dorosła
perspektywa ujawnia dramatyzm osierocenia. Podobnie szkoła, nieobecna prze-
cież, nawet słowem nie wspomniana. Mit dzieciństwa to mit wielkiego lenistwa.
Ale i wielkiego obżarstwa − stąd tak wiele uwagi dla potraw, stołu, ceremonii
oczekiwania na znak początku biesiady.

* * *

Czy na przełomie tysiącleci istnieją jeszcze przesłanki dla budowania takiego
mitu dzieciństwa, jaki znajdujemy u Kraszewskiego i Wańkowicza? Czy możli-
wy jest powrót do stanu bezgrzesznej szczęśliwości? Obecny w kulturze od czasów
Rousseau i wielekroć powracający motyw dziecięcej szczęśliwości, topos czło-
wieka jako wygnańca z raju dzieciństwa, pielgrzyma zmierzającego do miejsc
świętych − prapoczątku własnego jestestwa − radykalnie zmienia semantykę, obja-
wia nowe, nieznane wcześniej dramatyczne oblicze. Dom dzieciństwa wypeł-
niony boskimi postaciami najbliższych, wiodący ku wtajemniczeniu w sens i ład
świata, dom − ognisko życia i trwania, położony pośród lasów i łąk, „w doli-
nie Issy” i „w cieniu zapomnianej olszyny” − zawalił się, zniknął. Pojawiło się
dotkliwe poczucie braku zakorzenienia, poczucie bezdomności.

43 Ten sam motyw zniszczenia dworu dzieciństwa przez wojska bolszewickie wraca w dylogii
Zofii Żurakowskiej Skarby. Pożegnanie domu.
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Wystarczy przywołać znamienne tytuły: w miejsce Uśmiechu dzieciństwa −
Czarne sezony; w miejsce Miasta mojej matki − Jedźmy, wracajmy; Bezgrzeszne
lata ustąpiły pola Rzeczom nienasyconym. Przypadek? Odmienność mentalna?
A może po tylu dziejowych burzach i rewolucjach niepodobna już myśleć o trwa-
łości i pięknie „szczenięcych lat”, może dzieciństwo − własne dzieciństwo, ale
i dzieciństwo w perspektywie kulturowej − nosi w sobie zalążek cierpienia?

Literatura wspomnieniowa staje się dokumentem nie czasu, lecz człowieka,
dokumentem życia wewnętrznego, formą rozrachunku z sobą, cieniami i upiorami
własnej przeszłości. „...jak było naprawdę, nie wiem. I już nigdy się nie dowiem”
− komentuje Michał Głowiński wspominany epizod z dzieciństwa44; manifestując
świadomość niewiedzy odstępuje od rekonstrukcji faktów, wypełniania fikcją
miejsc pustych i niedookreślonych w pamięci. Podróż w przeszłość prowadzi do
pytania o prawdę o sobie, nie o zdarzeniach − te o tyle tylko mają sens, o ile
kształtują tożsamość człowieka, jego jestestwo, byt, kondycję ludzką. Taka stra-
tegia pisarska owocuje skrajną subiektywizacją i narracji, i świata przedstawio-
nego; utwór nabiera charakteru rozbudowanego konfesyjnego monologu.

Proza schyłku XX wieku daleka jest od nastrojów nostalgii, subiektywizm pre-
zentacji zdarzeń ujawnia dwoistość perspektywy narracyjnej, dwoistość czasu,
dwoistość świadomości. Istnieje wyraźnie eksponowana relacja między współ-
czesnym i dawnym postrzeganiem zjawisk i postaci, obecną i dawną wiedzą.
Przykładem opowiadania Włodzimierza Odojewskiego z tomu Jedźmy, wracajmy.

Zastanawia się, kiedy o Wenecji usłyszał po raz pierwszy. I nad tym, że nie potrafił
nigdy ustalić − kiedy. Tak teraz, jak być może nawet wtedy, kiedy dowiedział się, że
do Wenecji nie pojedzie, a miał dopiero niespełna dziesięć lat. Zdaje mu się jednak,
że wiedza o tamtym mieście wyłaniała się z najgłębszych pokładów mroku jego dzie-
ciństwa, może nawet z czasu, kiedy liczył niewiele nad dwa lata albo dwa i pół. [...]
Mama w Wenecji spędzała jeden z miesięcy tego lata, kiedy on, Marek, ledwo prze-
kroczył półtora roku [...]. Myśli teraz, że to być może w tamtym czasie albo niewiele
później w jego wyobraźni powstał obraz złożony z kamiennych koronek i jakby
opleciony w kunsztowne arabeski srebrnoczerwonych nitek ozdób na tynkach, jawiący
mu się na podobieństwo kolorowych miniatur z porcelanowych puzderek, jakie za
kryształową szybą w jednej z serwantek przechowywała babka...45

Ja-wspominający i ja-wspominany to dwie odrębne osoby. Takie ujęcie wynika
z istoty tożsamości i dialektyki czasu. O swoim bohaterze narrator Odojewskiego
mówi konsekwentnie: „on, Marek”, jakby podkreślając ten rodzaj dystansu,
jaki wytwarza się między dojrzałym (może nawet starym) człowiekiem i jego

44 M. Głowiński, Czarne sezony, Warszawa 1998, s. 23.
45 W. Odojewski, Sezon w Wenecji [w:] tegoż, Jedźmy, wracajmy i inne opowiadania, Warszawa

2000, s. 5-6.
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odległym pierwowzorem w postaci dziecięcej (podobny zabieg stosuje Julian
Kornhauser w tomie Dom, sen i gry dziecięce). Byt ten trwa samoistnie, w formie
poniekąd uśpionej, ożywiany we wspomnieniach. Wspomnienia nie są eskapis-
tyczną wędrówką w czas przeszły, przeciwnie: są upartym poszukiwaniem tożsa-
mości, poszukiwaniem siebie, próbą odpowiedzi na pytania niesione prze życie.

Podobnie motywuje powrót do przeszłości narrator Weisera Dawidka Pawła
Huelle:

Te pytania długo nie dawały mi zasnąć, długo jeszcze po zakończeniu śledztwa i wiele
lat później, kiedy stałem się kimś zupełnie innym. I jeżeli jest jakaś odpowiedź, to
tylko ta, że właśnie z jej braku zapełniam linijki papieru, niczego nie będąc pewnym”46.

W Rzeczach nienasyconych Andrzej Czcibor-Piotrowski podejmuje grę z dzie-
ciństwem jako kategorią kulturową, odsłania umowność dziecięcej homeostazy,
zatem i umowność konwencji, teatralność dzieła literackiego. Manifestacyjnie
odchodzi od prawdy dziejowej i prawdy kulturowej, od prawdy czasu i prawdy
człowieka; efektem tych literackich poczynań staje się konstrukcja neomityczna,
jawnie literacka i prowokacyjnie umowna.

Jeśli można mówić o podobieństwie tomów Czcibora-Piotrowskiego Rzeczy
nienasycone i Różewicza Matka odchodzi, to zasadza się ono na analogicznych
założeniach wyjściowych: oskarżeniu literatury o pozerstwo. Stąd forma tomu
Różewicza − jakby niedopracowana, przypominająca produkt niegotowy pod wzglę-
dem literackim, pozostawiony w wersji roboczej ujawniającej warsztat pisarza.
Pojawiają się tu strzępy wspomnień, notatek czynionych przez bohaterów, którym
poeta oddaje głos własny, rezygnując przy tym ze swej literackiej pychy i wszech-
wiedzy. Jest to literatura − by tak rzec − świadectwowa: nie ostatecznie ukształ-
towane dzieło, lecz życie samo przyłapane na gorącym uczynku trwania, odarte
z całej swej teatralności i umowności, z aktorstwa i stereotypu. Tom Różewicza
ujawnia bezradność człowieka wobec materii bytu, zatem również − a może przede
wszystkim − bezradność wobec własnej przeszłości. Dlatego w Matka odchodzi
nie ma żadnych rozrachunków, żadnych przewartościowań, nie ma też żywioło-
wej nostalgii wyrażającej się w próbach reanimacji czasu minionego.

Również tytułowe opowiadanie z tomu Odojewskiego Jedźmy, wracajmy ujaw-
nia klęskę tego typu reanimacji. Piękno rodzinnej ziemi, bezkresnych równin,
małych miasteczek, ludzi splata się nierozerwalnie z pełnymi dramatyzmu prze-
życiami czasu wojny i jeszcze bardziej dramatycznym poczuciem dzisiejszej,
wszechogarniającej samotności: syn towarzyszący ojcu w nostalgicznej „podróży
sentymentalnej” do ziemi dzieciństwa jest postacią z innego już porządku rze-
czywistości, z innego świata. Przekaz pamięci − ostatnia nadzieja odchodzących

46 P. Huelle, Weiser Dawidek, Gdańsk 1987, s. 12-13.
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− jest jeszcze jednym traconym złudzeniem. Przeszłość to bowiem czasoprzestrzeń
własna, głęboko intymna, osobista, niewyrażalna. Skoro tak, intymnego charakteru
musi nabierać również historia; proza wspomnieniowa przestaje być świadectwem
czasu, zapisem zdarzeń dziejowych, dokumentem epoki, nawet dokumentem
mentalnym. Narrator/bohater nie występuje w żadnej z tradycyjnie literackich ról:
świadka lub uczestnika zdarzeń, dynamicznego podmiotu współtworzącego his-
torię bądź zaledwie podlegającego jej prawom. Historia przestaje być tym, co bu-
duje lub niszczy, sprawcą unicestwienia lub kreacji człowieka i świata. Rozwija
się rządzona własną logiką, własnymi prawami. Człowiek pozostaje nie tylko bez
wpływu na nią, ale i bez możliwości rozumienia; historia opływa go, w gruncie
rzeczy nie wnikając w jego wnętrze.

Zdarzenia dziejowe pozostają poza horyzontem bezpośrednich doświadczeń
i przeżyć. Postrzegane z perspektywy dziecięcych wyobrażeń o porządku świata
ulegają złagodzeniu i zatarciu, schodzą na plan dalszy gaszone bieżącymi emocja-
mi, których ranga jest niewspółmierna do dramatu dorosłego narratora. Wytwarza
się w ten sposób charakterystyczne napięcie między horyzontem wiedzy boha-
tera-narratora i świadomością odbiorcy dobrze obeznanego z gorzką lekcją his-
torii, która − i to jest jakimś wielkim odkryciem dziecięcej psyche − pozostaje
poza światem dzieciństwa, podmywa systematycznie i ogranicza jego fizyczne
jestestwo, ale nie jest w stanie zachwiać podstawami świata.

Widać to w przywołanym wcześniej opowiadaniu Sezon w Wenecji. Dwunasto-
letniego Marka wojna zaskakuje w chwili, gdy pochłaniają go marzenia o podróży
do Włoch; obiecana przez matkę wyprawa oczywiście nie może dojść do skutku.
Dramatyzm zdarzeń dziejowych stopniowo i coraz bardziej bezpośrednio dotyka
chłopca, ten jednak przeżywa prawdziwą radość dzieciństwa. Zalana wodą piw-
nica przypomina wodne miasto, kusi przygodą, tajemniczością, egzotyką. Wielka
zabawa staje się doznaniem tak silnym, że dominuje nad wszystkim, co dzieje się
dookoła: niepewnością jutra, trwogą o najbliższych, pierwszymi śladami śmier-
ci zadawanej tłumom bezbronnych uchodźców. Zaktualizowany przez Odojew-
skiego motyw porzucenia dziecięcego świata („...potem nic już nie było takie
jak przedtem...”, „dzieciństwo odpływające bezpowrotnie...”47) nabiera znamion
nostalgicznych. Dramat polega na tym, że niepodobna wrócić ani do doznań
dzieciństwa, ani − tak naprawdę − do miejsc: podróż, o której traktuje tytułowe
opowiadanie tomu Jedźmy, wracajmy, ujawnia bolesne fiasko tego typu prób.

Nostalgiczna perspektywa wspomnień zyskuje nieoczekiwane funkcje w Rze-
czach nienasyconych Czcibora-Piotrowskiego. Akcja powieści zlokalizowana
została na terenie sowieckiego łagru, gdzie autor, naówczas dziesięcioletni chło-
piec, został wywieziony wraz z matką i bratem. Wspomnienia syberyjskie nie

47 W. Odojewski, Sezon w Wenecji, op. cit., s. 51-52, 57.
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mają − i uznać to należy za formę literackiej prowokacji − nic wspólnego z kon-
wencją opowieści o „innym świecie”, są historią wkraczania w wyrafinowane do-
znania seksualne. Wtajemniczanie w sferę erotyki rozpoczęło się jeszcze w domu
rodzinnym i tego procesu w żadnej mierze nie zakłócają ani zdarzenia dziejo-
we (wybuch wojny), ani tragedie osobiste (utrata domu, deportacja rodziny na
Wschód, oddzielenie od brata, śmierć matki). Autor wprowadza napięcie między
wiedzą i świadomością czytelnika z jednej oraz horyzontem zainteresowań, prze-
żyć i doświadczeń bohatera z drugiej strony.

Konsekwentnie personalna narracja prowadzi do wyrugowania dramatyzmu
historii na margines świata przedstawionego, zdegradowania jej do roli epizodu
warunkującego zewnętrzne okoliczności działań i doświadczeń małego bohatera.
Dzieciństwo zyskuje wymiar symboliczno-mityczny, podlega własnemu systemo-
wi reguł i praw, oceniania zdarzeń i hierarchizowania wartości. Wojna przynależy
do niejako „dorosłego” porządku rzeczywistości, mentalnie obcego dzieciństwu.
Dlatego właśnie nie ma tu toposu dziecka-zesłańca, Sybiraka oddzielonego od
matki-ziemi. Dzieci z łagrów i autochtoni z nieodległej wsi urządzają wspólne
zabawy:

[...] tych kilka wspólnych miesięcy zdołało już przynajmniej w części zatrzeć, rozpro-
szyć wzajemną niechęć i wrogą obcość pierwszych dni, i już nie wyzywaliśmy się na
co dzień: oni nas od wrednych polaczków, a my ich od kacapów, zbliżyła nas szkoła,
codzienne spotkania, rozmowy, zabawy i... uczucia48.

Spędzają czas pozornie bezczynnie − bez celu włóczą się po okolicy, odnajdują
zwierzęcą rozkosz w zabawach erotycznych, grają w karty:

[...] całymi dniami graliśmy z Marusią, a czasami także w trójkę, z Anią, która przezwy-
ciężyła nieśmiałość i często nas odwiedzała, w Czarnego Piotrusia, w durnia i w wojnę49.

Nawet śmierć matki nie wywołuje trwogi, nie wprowadza lęku egzystencjal-
nego, nie burzy podstaw dziecięcej harmonii ze światem. I tu właśnie ujawnia
się paradoks powieści: Czcibor-Piotrowski dotyka sakralnego obszaru narodowej
martyrologii z pespektywy... nostalgicznej. Dzieciństwo jest kategorią ponad-
czasową, konstrukcją, w której inny świat cierpienia, upodlenia, zbrodni zostaje
w zaskakujący sposób oddalony. Nawet w obliczu niepewnego bytu, głębokiego
zagrożenia, samotności, bezdomności i śmierci − dziecięcy bohater-narrator
zaznaje szczęścia, trwa w pełni życia i buduje w nim własną przestrzeń wartości.
W tym nostalgicznym ujęciu, w tej quasi-mitycznej kreacji dzieciństwa widać

48 A. Czcibor-Piotrowski, Rzeczy nienasycone, Warszawa 1999, s. 142-143.
49 Ibidem, s. 219.
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paralele między Czciborem-Piotrowskim i Odojewskim; w obu przypadkach dzie-
cięcy świat rządzi się własnymi prawami, jest zamknięty na brutalność rzeczy-
wistości. Podstawowe kręgi odniesienia to ciepło domu i bliskość matki (w obu
przypadkach ojcowie są nieobecni, pochłania ich historia).

W Czarnych sezonach Michała Głowińskiego sytuacja ulega odwróceniu: nie
ma dziecięcego raju, nie ma nostalgii za minionym dzieciństwem, ukazanym tu
jako pasmo udręk, cierpień, boleśnie doświadczanych zagrożeń. Śmierć ujęta jest
w całej dosłowności i nagim okrucieństwie, a pierwsze z nią zetknięcie to samo-
bójstwo dziadka „dokonane w czasie naznaczonym zagładą”50. Jest to opowieść
surowa w formie, pozbawiona elementów fikcyjnych, ujawniająca − wyraźną
i u Odojewskiego, i u Czcibora-Piotrowskiego − podwójną optykę obserwacji
zdarzeń i zjawisk: współczesną i historyczną. Rzeczywistość czasu zagłady jest
w ujęciu Głowińskiego wielkim egzaminem moralnym, w którym tak naprawdę
walka toczy się nie tylko o przetrwanie, ale i o zwykłą ludzką godność (charakte-
rystyczna pod tym względem jest scena, w której chłopiec został pobity przez
kolegów, uważających, że jako Żyd nosi w sobie część odpowiedzialności za
zbrodnię bogobójstwa; podobne motywy pojawiają się w prozie Wilhelma Dich-
tera i Joanny Kulmowej). Opowieść Głowińskiego ukazuje dzieciństwo uwikłane
w niszczące prawa historii w sposób bardzo osobisty: staje się ono moralną próbą
w obliczu zła, wobec konieczności prowadzenia w trybach losu walki o siebie,
wobec degradacji ludzkiego życia „wewnątrz skazanego na zagładę świata”51.

Okrucieństwo historii i deprawacja człowieka nie zostały tu złagodzone ani jak
u Odojewskiego przez dziecięcą perspektywę opisu, ani jak u Czcibora-Piotrow-
skiego przez budowanie struktur quasi-mitycznych, przeciwnie: pytania stawiane
w dzieciństwie, doznane upokorzenia, poczucie zagrożenia trwają w świadomości
dojrzałego człowieka i decydująco modelują jego zachowanie, decyzje, kształ-
tują wybory: „zza każdego rogu wychylać się będą upiory przeszłości”52. Jest
to więc konsekwentna deziluzja obrazu dzieciństwa jako Arkadii; w jej miejsce
pojawia się Apokalipsa rozniecająca niepokój towarzyszący człowiekowi przez
całe jego późniejsze życie, przenikający całe jestestwo. Są to upiory przeszłości,
przed którymi nie ma ucieczki.

Bez wątpienia erozja świata dzieciństwa nie obejmuje matki − centralnej
postaci tego świata. U Odojewskiego matka pozostaje poza kręgiem wtajemnicze-
nia w zmysłowość (Cyrk przyjechał, cyrk odjechał), w Rzeczach nienasyconych
Czcibora-Piotrowskiego matka, biblijna zmysłowa pra-Ewa, „tchnie ciepłem i bez-
pieczeństwem”: „...dopóki jest mama [...], dom można zbudować wszędzie”53.

50 M. Głowiński, Czarne sezony, op. cit., s. 33.
51 Ibidem, s. 151.
52 Ibidem, s. 182
53 A. Czcibor-Piotrowki, Rzeczy nienasycone, op. cit., s. 138, 88.
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Matka jest jedynym trwałym znakiem ładu dzieciństwa i, jak u Różewicza, ładu
istnienia − poza nią, niesionym w jej postaci poczuciem bezpieczeństwa i pełni,
poza domem, który zawsze uosabia, rozciąga się przestrzeń chaosu.

Dzieciństwo funduje się na pamięci; jeśli zapisany jest w nim wymiar ładu −
chaos świata i absurd istnienia zostają pokonane, tożsamość odnaleziona. W takim
przypadku samo pisanie o dzieciństwie, sam powrót do przeszłości nadaje życiu
sens, wynika bowiem z przekonania, że istnieją jakieś wytyczone drogi ludzkie,
spośród których jedne wiodą do celu, inne zaś są krętymi pokusami labiryntu.
Jest to swego rodzaju „lektura aktualizująca”: proza wspomnieniowa powraca do
dzieciństwa z perspektywy stricte współczesnej. W konsekwencji dzieciństwo,
podobnie jak literatura, zyskuje bardzo osobiste odczytanie, zależne od kontekstu
interpretacyjnego. Na tym polega − by posłużyć się sformułowaniem Roberta
Escarpita − „twórcza zdrada”. Współczesna proza wspomnieniowa wykracza poza
horyzont zadań rekonstrukcyjnych i dokumentalnych, nie dąży do odtworzenia
ani atmosfery dzieciństwa, ani klimatu rodzinnego domu, rezygnuje z ukazania
zdarzeń dziejowych toczących się przed oczami dziecka, przy jego bardziej lub
mniej świadomym udziale. Nie ma możliwości powrotu do źródła, dzieciństwo
jako fakt historyczny w ogóle tu nie istnieje.

Istnieje jedynie rzeczywistość quasi-mityczna. „Mit − pisze Eleazar Meletinskij
− jest formą myślenia o świecie, nośnikiem wartości, ich nie dyskursywnym
i emocjonalnym obrazem, wyrazem twórczej aktywności człowieka, jego niezgody
na chaos i przypadkowość praw rządzących rzeczywistością”54. Z tej niezgody
wyrasta mitotwórcze myślenie o własnej pisarskiej przeszłości, myślenie, którego
podstawowym sensem jest łączenie teraźniejszości (dojrzałości) z przeszłością
(dzieciństwem). Wprowadzając do opisu współczesnych zjawisk literackich poję-
cie mitobiografii Przemysław Czapliński pisze: „Mitobiografia daje pewne poczu-
cie władzy nad czasem, przynajmniej nad czasem własnego życia, w takim stop-
niu, jaki wiąże się z możliwością dzielenia, wprowadzania znaczeń. To wrażenie
gospodarowania sensami biografii na pewno zwiększa poczucie integralności,
swoistości życia, choć nie zapobiega [...] doświadczeniom obcości”55. Jednym
z elementów mitobiografii jest mityzacja dzieciństwa, wpisywanie weń znaczeń
widocznych dopiero z perspektywy życia dojrzałego, a więc sensów, które są nie-
jako naddane w refleksji scalającej doświadczenia biograficzne. „Punktem wyjścia
mitobiografistów − pisze dalej Czapliński − jest przekonanie, że akt powtórzenia
dzieciństwa w literaturze włącza je w życie dorosłe, a całości dzieciństwa nadaje

54 E. Meletinskij, Poetyka mitu, przeł. J. Dancygier, wstęp M.R. Mayenowa, Warszawa 1981,
s. 368.

55 P. Czapliński, Wobec biografii: Nowa proza − rytuały inicjacji [w:] tegoż, Ślady przełomu,
op. cit., s. 208.
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spójność; punktem wyjścia skryptorów jest przeświadczenie, że znaczenie ludz-
kiego życia skupia się w kilku wydarzeniach progowych i że poza tymi wydarze-
niami rozciąga się swoista biograficzna pustka. U auktorów dorasta się do sensu,
u skryptorów − do nicości”56. Z perspektywy Czaplińskiego pierwszym skryptorem
byłby... Kraszewski.

Wszystkie te konstatacje prowadzą do wspólnych wniosków: we wspomnie-
niu − co ujawniana lektura na przykład utkanego autokomentarzami Wysokiego
zamku Stanisława Lema − tak naprawdę liczy się prawda nie materialna (his-
toryczna), lecz biograficzna, a więc subiektywna perspektywa porządkowania
zdarzeń, układania ich w struktury późniejszych doświadczeń, przeżyć i refleksji.
Chodzi, oczywiście, nie o taką formę, którą średniowiecze określało mianem
„jasności” (claritas formae, splendor formae), lecz o swoiste medium, w którym
pojawiają się nieobecne gdzie indziej jakości: zatracone, więc nieosiągalne
(Kraszewski, Wańkowicz, Czcibor-Piotrowski, Odojewski) lub wiecznie aktual-
ne, lecz objawiające się w szczególnym nasileniu, w czystej, mitycznej postaci
(Głowiński, ale także Koń pana Boga Dichtera, Krajobraz z dzieckiem Grena,
Dom, sen i gry dziecięce Kornhausera, Topografia myślenia Kulmowej).

Skoro dzieciństwo jest mitem, powstaje pytanie o − przywołajmy raz jeszcze
cytowanego wcześniej Meletinskiego − właściwe temu mitowi, specyficzne dlań
„formy myślenia o świecie” oraz konsekwencje „niezgody na chaos i przypad-
kowość praw rządzących rzeczywistością”.

Otóż istnieje (zwykle zawarta implicite w wypowiedziach literackich) bardzo
ścisła korelacja między myśleniem o całości życia i kategorią grzechu pierwo-
rodnego, zatem z jednej strony buntu, samowoli i zła, z drugiej − doświadczania
prawdy. Bóg i człowiek są w tej wizji, sięgającej św. Pawła57, św. Augustyna
i rozstrzygnięć Soboru Trydenckiego, mroczni i obcy. Mroczny jest człowiek,
bo pogrążony w grzechu, i mroczny Bóg, bo owładnięty gniewem, zazdrosny
o swe tajemnice. Obcość jest obustronną konsekwencją ludzkiego czynu i Bożej
na ten czyn reakcji.

Istnieje jednak zapomniana przez kulturę chrześcijańską teoria sformułowana
przez żyjących w II w. biskupów, św. Teofila z Antiochii i św. Ireneusza. Twier-
dzili oni, że Adam i Ewa byli w raju nie dorosłymi, w pełni dojrzałymi ludźmi,
lecz... dziećmi. Teofil dowodził, że „w owocu wiedzy nie było nic więcej [poza
wiedzą], a wiedza jest dobra z chwilą, gdy się jej używa jak należy. Ale z uwagi
na swój rzeczywisty wiek Adam był jeszcze dzieckiem i nie mógł jak należy tej
wiedzy przyjąć. Kiedy za naszych dni rodzi się dziecko, nie może jeszcze jeść
chleba, więc najpierw żywi się mlekiem; później, zgodnie z wiekiem, przechodzi

56 Ibidem, s. 212.
57 1 Kor 15,21; Rz 5,12-21.
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na treściwsze pożywienie”58. Wtóruje mu Ireneusz: „Człowiek [na początku] był
bardzo mały, był bowiem dzieckiem i rozwijając się osiągał stan dojrzałości [...].
Nie miał jeszcze dojrzałego osądu”. Jeszcze wyraźniej formułuje Ireneusz kon-
cepcję dziecięcości Adama i Ewy, gdy pisze o ich − jak powiedzielibyśmy współ-
czesnym językiem − kondycji duchowej: „są poniżej doskonałości, bo jako nowo
stworzone są małymi dziećmi, nie są ani przyzwyczajone, ani stworzone do dosko-
nałego postępowania [...]. Bóg mógłby od początku darzyć człowieka doskonało-
ścią, ale człowiek nie był zdolny jej przyjąć, gdyż był tylko małym dzieckiem”59.
Adam i Ewa po dziecięcemu sięgają ku temu, co nieznane, prawa obowiązujące
w ogrodzie są dla nich jedynie formą zewnętrznych, w jakimś sensie niezrozu-
miałych zakazów, nie zostały zinterioryzowane. No i stało się...

Dziecięcość zdejmuje z Adama i Ewy ciężar grzechu i brzemię winy: źródłem
ich zgubnego czynu była nadmierna ciekawość, jej konsekwencją jest niemożność
udźwignięcia wiedzy. Stąd − zdaniem Teofila i Ireneusza − wizja śmierci już nie
jako zemsty mrocznego Boga, zazdrośnie strzegącego swej tajemnicy (a właśnie
tak „ośmielają się twierdzić niektórzy” − oburza się Ireneusz), lecz... jako kresu
dziecięcości! Kara za nieposłuszeństwo przekształca się w nowe powołanie czło-
wieka. Bliska tym koncepcjom jest Helena Zaworska, która w scenie wygnania
z raju widzi otwierającą się szansę człowieczego rozwoju: „Wypędzenie z raju
− pisze Zaworska − to otwarcie przestrzeni zamkniętej; odtąd nie Eden, ale cała
ziemia stała się miejscem życia ludzkiego i chociaż z perspektywy religijnej
oznaczało to wielkie moralne nieszczęście, z perspektywy poznawczej grzech
niepoddania się nakazom i zakazom miał skutki bezcenne. Ciekawość wypchnęła
ludzi w świat”60.

Koncepcje Teofila i Ireneusza nie są ani przyjęte w nauczaniu Kościoła, ani
na tyle znane, by można było wskazywać na bezpośrednie odniesienia do nich
we współczesnej kulturze. Ciekawe jednak, że poza nielicznymi wyjątkami
(Głowiński, Kulmowa) w prozie wspomnieniowej dziecko pozostaje niewtajem-
niczone w dramat życia (Wańkowicz, Kraszewski) i bezgrzeszne nawet wtedy, gdy
dopuszcza się grzechu (Czcibor-Piotrowski). Jak Adam i Ewa trwa w zaczarowa-
nym ogrodzie, nieświadome, że prawda, ku której dąży, zabija.

58 Teophile d’Antioche, Trois livres à Autolycus, Paris 1948, s. 159. Cyt. za: J. Delumeau, Histo-
ria raju, op. cit., s. 216.

59 St. Irénée, Contre les hérésies IV, Paris 1965, t. II, s. 945-947. Cyt. za: J. Delumeau, Historia
raju, op. cit., s. 216.

60 H. Zaworska, Sztuka podróżowania. Poetyckie mity podróży w twórczości Jarosława Iwaszkie-
wicza, Juliana Przybosia i Stanisława Różewicza, Kraków 1980, s. 7.
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Piekło Ikara

1. Szczenięca miłość

Tematyka erotyczna narasta w literaturze polskiej powoli. Najpierw obserwacji
pisarskiej podlega młodzieńcza egzaltacja, u podłoża której leży przeświadczenie
o niewinności dziecka, o jego trwaniu w granicach wyznaczonych przez sacrum
pierwszego uczucia i profanum rodzącej się zmysłowości. Początkowo dziecko
(rozumiane jako kategoria kultury) jest istotowo wolne od jakichkolwiek doznań
czy pragnień erotycznych, ich rozbudzenie przynależne jest już sferze młodzień-
czej. Powtarzalnym motywem jest natomiast proces wchodzenia przez dziecko
w posiadanie „wiedzy tajemnej”, zarezerwowanej dla dorosłych, zakazanej; „uświa-
domienie” następuje w różny sposób, np. poprzez czytanie „ksiąg zbójeckich”:
pierwsze, z dzisiejszej perspektywy bardzo niewinne lektury o miłości ze zdumie-
wającą siłą rozpalają wyobraźnię uczniów (wspomnienia Sowińskiego)1. Miejscem
wtajemniczeń bywa często szkoła − nie tylko skrycie czytane nielegalne lektury,
ale także rozmowy z rówieśnikami, pełne niedopowiedzeń i domysłów, wprowa-
dzają dziecko w świat zmysłowości. Ważne jest i to, że lata szkolne to okres pierw-
szych miłości i zauroczeń, owianych w kulturze nimbem niewinności i piękna.

Miłość „ze szkolnej ławy” nie zawsze jest opromieniona szczęściem i beztroską,
niekiedy napiętnowana bywa bólem rozstania lub śmierci, jak w urokliwej noweli
Konopnickiej, osnutej wokół motywu tragicznej miłości młodziutkiej dziew-
czyny do upośledzonego kolegi (Ze szkoły). Przykład to o tyle cenny, że pokazuje
łączność różnych perspektyw obserwacyjnych: uskrzydlające przeżycia miłości
splatają się z cierpieniem wywołanym przez kalectwo. Ambicją pozytywistów
było przedstawienie pełnego obrazu dziecka, portretu nie ograniczonego do jed-
nej cechy czy właściwości bohatera, lecz ujęcia rozbudowanego, obejmującego
pełniejsze spektrum przeżyć, zatem i pełniejszą analizę dzieciństwa i młodości.
Doznania dziewczyny z noweli Konopnickiej ukazane zostały z wielką siłą wy-
razu; miłość, którą Bronka przeżywa, ujęta jest bez żadnego cudzysłowu, bez
umowności, staje się źródłem najtrudniejszych doznań i doświadczeń, wywołuje

1 L. Sowiński, Wspomnienia szkolne i uniwersyteckie, op. cit., s. 102 i n.
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traumatyczny wstrząs. Dziewczyna staje obok cierpiących kobiet opłakujących
zmarłych kochanków. Jest to jedna z pierwszych psychologicznych analiz tra-
gizmu młodzieńczej miłości.

Tuż nad Julkowym dołkiem stała Bronka, jakoby wiatrem przygnana, ledwie jej się te
bose nogi ziemi trzymają. Chuścina ze wszystkiem na kark spadła, włosy się rzuciły po
szyi, po twarzy, obie ręce przed sobą trzyma, jakby niemi zaraz w powietrze uderzyć
miała, głowę na lewo, na prawo obraca, oczyma drogi szuka, właśnie jako ta łaska,
kiedy ją kto sidłem nakryje, a ona tylko ugląda, którędy by uszła.
Nagle obejrzała się na trumnę, a trumna tuż. Jak nie krzyknie moja Bronka, jak się nie
rzuci twarzą na ziemię, jak nie obejmie rękoma surowej, wyrzuconej z dołka Julko-
wego gliny...
Nie mogła dalej2.

Sposób realizacji motywu przez Konopnicką sytuuje omawianą nowelę w rzę-
dzie ujęć polemicznych względem toposu pierwszej miłości. Klasyczne obrazy,
w których pierwsza miłość odnosi się do sfery rajskiej szczęśliwości, znajdziemy
np. u Sienkiewicza − mała trylogia przedstawia mianowicie ewolucję związku
uczuciowego dwojga dzieci. Rozpoczynają ten związek relacje oparte na wzorach
bratersko-siostrzanych: „bladziuchna, jak kwiatek lilii, Hania”3, która „wychodziła
zaledwie z lat dziecinnych”4, została oddana pod opiekę rok starszego chłopca.
Początkowo darzyła go miłością siostrzaną, on te uczucia odwzajemniał, nie prze-
kraczając granic właściwych topice pierwszej miłości.

Zbliżyłem cicho usta do warkocza Hani i ucałowałem go. Nie było w tym nic ziem-
skiego, bo ja i pocałunek byliśmy jeszcze jednakowo niewinni5.

Podobną drogą zmierzał Sienkiewicz i w innych utworach − przykładem Orso
czy znacznie przecież późniejsi Krzyżacy, o których Zygmunt Szweykowski pisał:
„Małżeństwo tych dwojga [Zbyszka i Danuśki] cudnych i niewinnych dzieci (jak
mówiła księżna Anna) miało tylko charakter wzniosłego symbolu”6. Wzniosłość
ta funduje się właśnie na sakralności związku, który jest ponad wszelką zmysło-
wość. Wspiera tę tezę Tadeusz Bujnicki: jego zdaniem Danusia jest figurą miłości
„zjawiskowej”, ma urodę przynależną wyłącznie obszarowi estetyki; dopiero druga
z wielbionych przez Zbyszka kobiet, mianowicie Jagienka, uosabia erotyzm7.

2 M. Konopnicka, Ze szkoły. Wyd. cyt.: M. Konopnicka, Nowele, Warszawa 1897, s. 221-222.
3 H. Sienkiewicz, Stary sługa. Wyd. cyt.: H. Sienkiewicz, Nowele z natury i z życia, Warszawa

1949, s. 17.
4 H. Sienkiewicz, Hania. Wyd. cyt.: ibidem, 21.
5 Ibidem, s. 35; podkreślenie moje − GL.
6 Z. Szweykowski, Trylogia Sienkiewicza i inne szkice o twórczości pisarza, Poznań 1973, s. 157.
7 T. Bujnicki, [wstęp do:] H. Sienkiewicz, Krzyżacy, Wrocław 1990, s. XCIII.
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Podobny sposób ujęcia charakteryzuje poezję. U Asnyka − w przeciwieństwie
do paradygmatu romantycznego − miłość dwojga kochanków zakotwiczona jest
właśnie w sferze dziecięcych, a więc niewinnych, bezgrzesznych, „anielskich”
porywów serca, nacechowanych sakralnie. W cyklu Kwiaty kochanka wielokrotnie
nazywana jest „dziecięciem” lub wręcz „rajskim dziecięciem” (Niezabudki kwie-
cie); jej duszy nie może skalać grzech, nawet grzesząc, łamiąc wiarę i oddając się
innemu mężczyźnie pozostaje niewinnym dzieckiem (Legenda pierwszej miłości).
Stąd tęsknota za miłością „cichego pełną szczęścia i pokory” (Stokrotki), przy-
pominaną w późnym już wieku w słowach starej piosenki:

Jej melodia staroświecka,
Zapomniana od dawna,
Miała w sobie uśmiech dziecka,
A w łzę była oprawna.

A. Asnyk, Powrót piosenki8

Płacząca dziewczyna nazwana jest „niedobrym dziecięciem”, przestraszona
− „trwożnym dzieckiem” (Z podróży Dunajcem). Zasmuconemu, zadumanemu
nad sensem życia młodzianowi dziewczyna zarzuca na szyję nie ręce, lecz, jak na
dziecko przystało, „rączki” (Wątpliwości). Forma deminutywna jest tu znacząca,
chodzi bowiem nie tylko o młody wiek, ale także atrybuty dziecięcości (niewin-
ność, poczucie zagrożenia otaczającym światem, potrzeba oparcia w „ojcowskiej”
opiece kochanka, wizerunek wyzwalający litość i ckliwość).Tego typu przed-
stawienia licznie są reprezentowane również w Młodej Polsce: kochanka w roli
królewny, kochanek w zbroi rycerskiej lub królewskiej szacie − to powracające
motywy liryki erotycznej. Przykładem wiersz Stanisławy Szadurskiej pod zna-
miennym tytułem Królewna ruin z tomu W południe:

Kochał mnie rycerz, co szedł w świat na boje,
[...]
Wierna marzeniom jego czekam wieści,
chociaż me zamki czas rozsypał w gruzy,
i tylko wicher po grobach szeleści9.

Dziewczyna jako dziecko, dziewczyna jako królewna... Czyż potrzeba wyra-
zistszych dowodów niewinności miłosnego uniesienia? Podobne refleksje znaj-
dziemy w wierszach Wiktora Gomulickiego (np. Musisz kochać) czy Władysława
Bełzy; szczególnie charakterystyczne są liryki Bełzy, gdzie „polskie dziewczę”
aż do chwili, gdy „się złączą dwie ręce, przy ołtarzu w kościele”, zachowuje

8 A. Asnyk, Wiersze wybrane, op. cit., s. 63.
9 Cyt. za: W. Gutowski, Nagie dusze i maski, op. cit., s. 185.



399

1. Szczenięca miłość

dziecięce przymioty serca i umysłu. Trzeba jednak powiedzieć, że ten Bełzowy
portret jest wybitnie spłaszczony, a przedstawione jako ideał dziewczę − po prostu
skrajnie infantylne, wierne najwyższym człowieczym ideałom pojmowanym w spo-
sób prostoduszny, zgodny z paradygmatami dziecięcego myślenia o wartościach:

W czynach − święte jak dziecię,
Łezką za łezkę odpłaci,
Kraj swój kocha nad życie,
Życie daje za braci.

Zachowanie dziewczyny przypomina zabawę malutkiego dziecka, beztrosko
spędzającego czas w ogrodzie.

Co dzień patrzy na wrota,
Co dzień wbiega na płotek:
Czy tam sroczka szczebiota,
Czy nie myje się kotek?

Jeśli sroczka, to może
Pan Bóg gości przywiedzie:
A gdy kotek − to − Boże,
Jużciż luby przyjedzie10.

Dziewczę jest nazwane „czarodziejką-szczebiotką” z racji radości i śmiechu,
którymi zaraża bliskich. Obok więc Asnyka także Bełza, mniej co prawda udat-
nie, ale w bardziej wyrazisty i jednoznaczny sposób, odnosi portret zakochanej
dziewczyny do sfery dziecięcej. Opisując ukochaną sięga do sprawdzonego zasobu
motywów. W poniższym wierszu ukochany werbalizując swoje przeżycia wywo-
łane miłością odwołuje się do własnego dzieciństwa:

Jam patrzył w ciebie − jak w niebios zjawisko!
I obie dłonie podniosłem do ciebie!
Jak kiedy dziecię nad swoją kołyską,
Ujrzy anioła i marzy o niebie!11

Tak więc nie tylko wybranka jest piękna i niewinna jak dziecko, także kocha-
nek sam staje się dzieckiem uskrzydlonym miłością:

[...] do ciebie! do ciebie!
Rwałem się łkając jak stęsknione dziecię!12

10 W. Bełza, Polskiemu dziewczęciu. Wyd. cyt.: Poezje Władysława Bełzy, op. cit., s. 163-164.
11 W. Bełza, [Było to dziewczę hoże, uśmiechnięte...]. Wyd. cyt.: ibidem, s. 163-164.
12 W. Bełza, [Po pracy dziennej spoczął lud roboczy...]. Wyd. cyt.: ibidem, s. 95.
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Co ciekawe, w wierszach Bełzy − w przeciwieństwie do liryków Asnyka − dziew-
czyna jest powabna, piękna i niewinna tylko do chwili, gdy pozostaje dzieckiem
(nazywa ją poeta „aniołem” lub „szczebioczącym rajskim ptakiem”):

Póki dziewczę jak aniołek,
Za ptaszkami piosnkę goni!
Serce u niej jak fijołek,
Tajemniczej pełne woni.

Czas jednak mija, mija również dziecięca niewinność i uśmiech. Pojawia się
cierpienie, a ono sygnalizuje bezpowrotną utratę raju.

Zniknie powab krasnej róży,
Zblednie liczko jak lelija −
[...]
Aż z białego lilii kwiatka,
Bóg ją zmieni w kwiat cierniowy13.

W wielu późniejszych utworach te anielskie i dziecięce odniesienia portretu
kobiety, tak wyraziste u Bełzy i Asnyka, pozostają trwałym elementem stylizacji
literackich. Bywają te ujęcia nasycone sarkazmem, jak w Próchnie Berenta:

− Spać już... Spa-ać... „A-a! koty dwa, szare bure obydwa...”
Zocha wyprostowała się nagle żywo, senność strzepnęła ręką z czoła.
− A chciałbyś?...
− Nie chciałbyś − odparł jej kwaśno, domyślając się pytania. − Ja znam Zochę i mnie
to wystarcza. Teraz zaniosę do kołyski. Ho! Zimno w nożyny?14

Częstsze są ujęcia całkiem „serio”, zgodne z topiką pierwszej miłości. W wierszu
Ostrowskiej dzieciństwo ożywa w „pieszczocie rąk” zakochanych15. U Komor-
nickiej kochanek w momencie śmierci ma „twarzyczkę dziecka”. W Księdze
ubogich Kasprowicza w skierowanej do żony apostrofie wyraźne jest odniesienie
do fizjonomii dziecka: „ust nieomal dziecięcych” i „białych wąziutkich rąk”16.
W Pieśni triumfującej miłości Micińskiego Mirjam określana jest jako „dzieciątko
moje”17. Podobnie u Przybyszewskiego: „dziecko-dziewczyna [...] po raz pierwszy

13 W. Bełza, Metamorfozy. Wyd. cyt.: ibidem, s. 190.
14 W. Berent, Próchno, oprac. J. Paszek, Wrocław 1998, s. 84-85. W powieści Berenta Zosia

wielokrotnie nazywana jest „dzieckiem”; zdarzają się również określenia „dziecko” stosowane do
kochanka.

15 B. Ostrowska, Dziecięctwo. Wyd. cyt.: B. Ostrowska, Biała godzina, op. cit., s. 64.
16 J. Kasprowicz, Księga ubogich, pieśń XII.
17 T. Miciński, Poematy prozą, op. cit., s. 50, 51 i in.
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uczuwa, jak się przez jej ciało krzyczącą falą żądne pragnienie przelewa”; to właś-
nie pragnienie „wdusza w siebie młodą kobietę, co się z całą namiętnością jurnej,
zwierzęcej chuci oddaje”18. Żądza jest więc siłą przekształcającą dziewczynę
w kobietę i naznaczającą ją stygmatem śmierci.

Niekiedy z dzieckiem utożsamiony jest kochanek, wówczas kochanka przybiera
postać matki, w ramionach której mężczyzna znajduje schronienie przed niepoko-
jami życia i cierpieniem egzystencjalnym. Pijąc z niej, jak w Requiem aeternam
Przybyszewskiego, „mleko matczyne z krwią zmieszane” doświadcza pełni ludz-
kiego trwania − od słodyczy po ból i śmierć.

Podobne odniesienia znajdziemy w literaturze obcej − przykład z Huysmansa:
„Łagodnie przytulał kobietę, w milczeniu przy nim leżącą, chronił się w niej niby
niepocieszone dziecko”19. Ma to, oczywiście, z jednej strony tradycję romantycz-
ną, na którą zwracała uwagę Anna Kubale omawiając Pogankę Narcyzy Żmichow-
skiej20, z drugiej wywołuje długotrwałe naśladownictwa literackie, dowodzące
trwałości toposu dziecka-kochanki i dziecka-kochanka (np. O świcie Tadeusza
Nowaka). Najbardziej wyraziste przykłady niesie liryka erotyczna stylizowana
na formę dziecięcej kołysanki: kochanka jest tu tulonym, usypianym dzieckiem
i w ramionach ukochanego znajduje spokój snu (m.in. Zła kołysanka Baczyń-
skiego, Kołysanka Słonimskiego).

* * *

Niestrudzeni w poznawaniu dziecięcej psyche pozytywiści pierwsi podjęli obser-
wację młodzieńczej miłości zmysłowej. Temat należy do odkryć XIX wieku,
obszarów nowych, nie poddawanych wcześniej literackiej penetracji, tu uka-
zywanych niekiedy − zważywszy obyczajowość czasu − w sposób zaskakująco
odważny. Tym bardziej odważny, że na tym polu stawiają pierwsze kroki, przecie-
rają dopiero szlaki, które doprowadzą do głębokiej analizy zagadnienia w dalszych
latach; faza szczytowa zainteresowań dziecięcym i młodzieńczym erotyzmem
obejmuje lata między ogłoszeniem dylogii Zapolskiej Sezonowa miłość i Córka
Tuśki a powieścią Zegadłowicza Zmory. Lata dalsze do sformułowanych w tym
okresie wniosków właściwie nie wniosły wiele nowego, rozwijano już rozpo-
znane tematy, dokumentowano wcześniejsze spostrzeżenia.

Literatura europejska podpowiadała różne sposoby realizacji motywu: od ujęć
arkadyjskich, przepełnionych scenami niewinnych zachwytów i olśnień (Zabawy,

18 S. Przybyszewski, Na drogach duszy, Kraków 1900, s. 42.
19 J.K. Huysmans, Na wspak, przekł. J. Rogoziński, Warszawa 1976, s. 157.
20 Anna Kubale wskazuje, że Beniamin-młodzieniec określany jest wielokrotnie jako „dziecko”

(A. Kubale, Dziecko romantyczne, op. cit., s. 110-111).
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Niby pierwsza miłość Tołstoja21), poprzez wywołujące niepokój obrazy „wizy-
towania” dzieci w czasie pierwszej komunii świętej przez właścicielkę domu
publicznego (Dom pani Tellier Maupassanta22) aż do Zolowskiej projekcji dzie-
cięcych zachowań na późniejsze uprawianie prostytucji (Nana), wreszcie bru-
talne, zwierzęce sceny erotyczne, w których uczestniczą tak mali wiekiem, że
niemal dziecięcy bohaterowie (Germinal). Obrazy dziecięcej prostytucji, bardzo
odległe echo naturalizmu francuskiego, pojawią się w dalszych latach u Gorkiego
(Dziewczynka) i Korczaka (Dziecko salonu); obie pozycje zostały ogłoszone nie-
mal równocześnie, bo w 1906 roku, co dowodzi powszechniejszej refleksji nad
tymi problemami.

Dwa przykłady poetyckiej realizacji motywu dziecięcego erotyzmu. Pierwszy
− Siedmioletni poeta Rimbauda − to wiersz o erotycznych zabawach dziecka.
Niosą one przedsmak późniejszego występku, ale same nie są amoralne czy
grzeszne, raczej komiczne, choć antycypują dalsze namiętności, takie, które będą
targały również artystą w wieku dojrzałym; nie przez przypadek bohaterem
wiersza jest mały „poeta”.

Przyglądał się rycinom barwnym, w pąsach cały,
Gdzie Hiszpanki i Włoszki kusząco się śmiały.
Gdy rówieśniczka chłopca, córka robotnika,
Z przeciwka przychodziła, ciemnooka, dzika,
To bawili się w kącie: ona, bestia mała,
Na kark mu wskakiwała, za włosy targała,
Obcasami i pięśćmi biła, tarmosiła,
A on ją w zadek gryzł, bo majtek nie nosiła.
Potem szedł do pokoju, smakując jej skórę23.

Przykład drugi z Verlaine’a − wiersz opisuje erotyczne uniesienie dwóch mło-
dziutkich pensjonarek:

21 L. Tołstoj, Dzieciństwo. Lata chłopięce. Młodość, op. cit., s. 30-32.
22 Opowiadanie musiało być w owych czasach szokujące − na podniosłej religijnej uroczystości

dziecięcej pojawiły się prostytutki na czele z „Madame”. Bezpośrednio po zakończeniu uroczystości
dorośli pogrążają się w rozpuście, co tworzy bolesny obraz moralnego upadku i zezwierzęcenia:
„Zupełnie pijany i na pół rozebrany Rivet daremnie usiłował zgwałcić Różę, która konała ze śmie-
chu. Obydwie Sikawki trzymały go za ramiona i usiłowały uspokoić, uważając tę scenę za rażącą
na tle porannej uroczystości. Jednakże Rafaela i Fernanda, które skręcały się z uciechy i brały się
za boki ze śmiechu, podżegały Riveta, wydając z siebie ostre okrzyki przy każdym z bezużytecz-
nych wysiłków pijanego. Mężczyzna wściekły, poczerwieniały na twarzy i zupełnie rozmemłany,
otrząsał gwałtownymi ruchami obydwie czepiające się go kobiety i podciągał ze wszystkich sił
suknię na Róży, bełkocąc: − Ty flądro, dlaczego nie chcesz?” (G. de Maupassant, Klejnoty, op. cit.,
s. 158-159).

23 A. Rimbaud, Poezje wybrane, op. cit., s. 48, tłum. J. Tuwim.
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Obie spały na pensji w tej samej alkowie.
Wrześniowy ciężki zmierzch zapadał właśnie:
Wątłe, o modrych oczach, cerze poziomkowej.

Aby dogodzić sobie, już gotowe kłaść się,
Rozwiązały koszule, skąd woń ambry tchnęła −
Przeciągając się młodsza ciało w łuk wygięła.
Starsza całuje młodszą i piersi jej głaszcze.

Później pada do kolan jej, później, jak burza
Gwałtowna, w dzikiej żądzy usta swe zanurza
W jasnym złocie jej łona do mrocznego cienia.

A podczas tego delikatne palce
Dziecka już obliczają obiecane walce.
Uśmiecha się niewinnie do swego marzenia.

Pensjonarki 24

Zmysłowość bliska Zegadłowiczowskiej, ale jakże wczesna! Trzydzieści trzy
lata później, w 1903 roku, Reymont opisuje reakcję młodziutkiej pensjonarki
na obraz Podkowińskiego:

Pan Henryk zaprowadził nas do osobnej sali na „Szał” Podkowińskiego. Ciągle o tem
piszą w Kurierach i cała Warszawa chodzi oglądać.
Tak się zmieszałam, tak mi było wstyd, że udawałam, że patrzę na inny obraz, bo ona
na tym obrazie jest zupełnie... no zupełnie bez ubrania... ale śliczna, tylko, że włosy to
ma z pewnością farbowane25.

Reymont reprezentuje ujęcia może powszechne, ale z perspektywy literackich
analiz zagadnienia ważniejsze są te utwory, w których dziecięcy czy młodzieńczy
erotyzm był traktowany z powagą, właściwą tematom ważnym, a nierozpoznanym.
Wójtowa z noweli Prusa patrzyła na młodziutkiego Antka jak na kochanka, a i on
„patrzył na nią jak na cudowne zjawisko [...]. Miłość, której nawet nazwać nie
umiał, spadła nań jak burza”26. Miłość ta jest błyskiem namiętności, marzeniem,
by dojrzała kobieta o wybujałej zmysłowości „położyła mu rękę na ramieniu”
i w ten sposób „uleczyła z tęsknicy”27. Jest to analiza miłości nie wolnej wpraw-
dzie od pożądań, ale mieszczącej się w obszarze moralnie czystym, miłości bez-
grzesznej, bo nie spełnionej, ograniczonej do zmysłowych spojrzeń, westchnień,
ukrytych i niezrozumiałych tęsknot. Zmysłowość bardziej spojrzenia niż gestu.

24 P. Verlaine, Wybór poezji, op. cit., s. 154-155, tłum. M. Jastrun.
25 W. Reymont, Z pamiętnika, Warszawa 1903, s. 48.
26 B. Prus, Antek. Opowiadania i nowele, op. cit., s. 255.
27 Ibidem, s. 256.
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Współcześni nie mieli złudzeń co do erotycznego nacechowania Prusowskiej
noweli. Jeszcze bez mała dwadzieścia lat po pierwodruku utworu ks. Franciszek
Jarmiński piętnował Prusa „za podwójny grzech fałszowania rzeczywistości
i gorszenia maluczkich”28; ów „podwójny grzech”, zdaniem autora, polegał na
przedstawieniu (po pierwsze) samej zmysłowości chłopca, która to zmysłowość
(po drugie) ujawniła się w czasie centralnej części nabożeństwa.

Nie dość bowiem, że [Antek] nie chciał bydła pilnować, że brał w skórę, że nigdzie
miejsca nie zagrzał i tylko patyki strugał, to jeszcze na dobitkę zakochał się w wój-
towej, i to w kościele w czasie Podniesienia! A, szanowny autorze, za bujna fantazja!
U nas, katolików, Podniesienie zanadto wielką jest chwilą i wielką tajemniczą świę-
tością − bo wtedy, według naszej wiary, Bóg z nieba zstępuje na ołtarz − ażeby taką
chwilę brać za początek grzesznej namiętności i ażeby, w ogóle, w pospolitym znacze-
niu, wprowadzić do powiastki, i to jeszcze dla ludu!29

Polemista dążył do zanegowania psychologicznej prawdy, a w konsekwencji
literackich wartości utworu. Postrzegał nowelę jako dzieło „dla ludu”; poniekąd
więc − zgodnie z ówcześnie stosowaną nomenklaturą − mogło ono być przezna-
czone „dla ludu i młodzieży”. Wywołuje to zrozumiałe obawy recenzenta; swoje
rozważania kończy ks. Jarmiński konstatacją o szkodliwości utworu jako lektury
dziecięcej:

Etycznej korzyści, na jaką prawdopodobnie powiastka była obliczona, chyba żadnej
nie będzie. Co najwyżej, to dzieci błąkając się po wsiach z tej książeczki cokolwiek
poduczą się czytać. Ile jednak zyskają na nauce czytania, tyle stracą pod względem
moralnym dla przywiedzionych już przyczyn30.

Jarmiński zarzuca Prusowi brak prawdopodobieństwa w kreacji bohatera, więcej
− brak prawdy psychologicznej. W istocie jednak recenzent upomina się o res-
pektowanie utrwalonych w powszechnym obiegu przeświadczeń, w myśl których
młodzieńcza miłość jest niewinna, jest miłością sprzed wygnania z raju pierwszych
rodziców. Ten sposób myślenia wydaje się recenzentowi argumentem, z którym
trudno polemizować: „wszyscy wiedzą”, że młodziutki chłopiec nie pożąda kobiety,
która wzbudza w nim zainteresowanie. Sfera sacrum miłości i sacrum kościoła
oddzielone są bardzo wyraźnie od profanum pożądania.

W tym samym czasie pojawiają się inne głosy. Ignacy Matuszewski dostrzega
symboliczność sceny rozpiętej między sprzecznościami. Zmysłowość jest w jego

28 A. Wit Labuda, Studium o „Antku” Prusa. Recepcja, konstrukcja, konteksty, Wrocław 1982,
s. 43.

29 Ks. F. Jarmiński, Dla ludu! Antek Bolesława Prusa. „Rola” 1899, nr 24.
30 Ibidem.
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ujęciu siłą, nad którą nikt i nic zapanować nie może: ani zakazy moralne, ani
obyczajowość, ani przestrzeń sacrum (kościół), ani czas bezpośrednio dotyka-
jący sfer sanctum (podniesienie). Oczywiście, jest to dopiero zapowiedź potęgi
żywiołu, który w dalszych latach będzie w stanie zawładnąć człowiekiem, jego
myślami, czynami, obszarem wolicjonalnym, ale zapowiedź doniosła: młodziut-
ki chłopiec zakochał się wcale nie platonicznie, lecz zmysłowo. Pisze Matu-
szewski:

Rozpatrując zjawiska życiowe z wysokiego stanowiska filozoficznego, widzi on [Prus]
w miłości nie przedmiot kultu, lecz wielką potęgę życiową podobną do innych ro-
dzajów energii powszechnej i dążącą, przy pomocy ludzi, do spełnienia swych celów
kosmicznych.
Uważając ludzkość za sieć wyławiającą ducha z natury, a kobiety za węzły owej sieci,
sądzi on, że miłości nie można brać w oderwaniu od całego układu faktów przyrod-
niczo-moralnych, lecz trzeba ją traktować jako jeden z wielu motorów ciągłej ewolucji
wszechświata.
Dlatego też u Sienkiewicza miłość zawsze jest czynnikiem nie tylko wszechwładnym,
lecz i dobroczynnym: dogmatem i talizmanem szczęścia... − Prus zaś przyznaje jej
dodatnie znaczenie wtedy tylko, kiedy, jak wielka a burzliwa rzeka, ujętą będzie w gra-
nitowe tamy31.

Młodzieńcza miłość mieści się w obszarze tej „wielkiej a burzliwej rzeki”.
Czy ma jednak „wartość dodatnią”? Zapewne nie, „granitowe tamy” nie są jeszcze
wzniesione, chłopak zbyt jest młody, by potrafił nadać żywiołowi taki bieg,
dzięki któremu jego życie nabierze smaku szczęścia. Antek zapowiada później-
sze refleksje Prusa nad miłością jako chorobą, którą dotknięty człowiek już nie
powstaje, jako „grą alternatyw i sprzeczności” (określenie Stanisława Eilego zasto-
sowane w odniesieniu do erotycznego wątku Lalki32), jako „wściekłym i szalonym
uczuciem” (jak pisał w studium o Prusie i Sienkiewiczu Ignacy Matuszewski33).
W tej interpretacji młodzieńcza zmysłowość chłopca wykracza poza obszar nie-
winności, staje się zapowiedzią biblijnego motywu wygnania − grzech Adama
i Ewy dokonuje się przecież w samym sercu raju, w centrum przestrzeni sacrum.
Nowela, nie jedyna przecież, otwiera perspektywę odczytań parabolicznych,
staje się przypowieścią aktualizującą mit34.

31 I. Matuszewski, Prus i Sienkiewicz. Paralela. „Kurier Codzienny” 1897, nr 1. Cyt. za: Prus.
Z dziejów recepcji twórczości. Wybór tekstów, oprac. i wstęp E. Pieścikowski, Warszawa 1988,
s. 211.

32 S. Eile, Dialektyka „Lalki” Bolesława Prusa. „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 1.
33 I. Matuszewski, Prus i Sienkiewicz. Paralela, op. cit., s. 211.
34 O wątkach młodzieńczego erotyzmu w małych formach prozatorskich pisze T. Żabski we wstę-

pie do: B. Prus, Opowiadania i nowele, op. cit., s. XVII i n.
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Być może dlatego echa Prusowego Antka brzmią w literaturze − od Żerom-
skiego („na galówce w kościele przez całe nabożeństwo patrzała na niego”35)
po Myśliwskiego (zmysłowego uniesienia młodzieniec doświadcza w zamkniętym
kościele, w czasie próbnych ćwiczeń organistki; po pewnym czasie chłopak ulega
zmysłowemu zauroczeniu „burmistrzowej, kiedy Niemcy, nie wiadomo czemu,
zamienili w gminie wójta na burmistrza”36). Erotyzm jest w tych ujęciach zapo-
wiedzią przyszłego spełnienia, przedsmakiem nieznanego a kuszącego owocu,
który dostępny będzie w latach dalszych − w tym więc sensie zapowiedzi erotyz-
mu otwierają perspektywę przyszłego szczęścia. U Myśliwskiego bohater powraca
do pierwszych zmysłowych poruszeń, aktualizuje doświadczenia, przynależne
sferze dziecięcej miłości. To, co pierwsze, jest wiecznym punktem odniesienia
dalszych doświadczeń i przeżyć.

Ująłem jej rękę i tak po raz pierwszy dotknęliśmy się. Ten dotyk nigdy już nie znikł
z mojej dłoni, mimo że potem nieraz trzymaliśmy się za ręce, zwłaszcza gdy chodzi-
liśmy na spacery za miasto37.

Ten model miłości czystej i bezgrzesznej, kumulującej w sobie sfery idealiz-
mu, piękna i pełni, jest nie tylko aktualizacją mitu raju, również w jakimś sensie
odnosi się do wieczności, w której dusze zbawionych będą wieść żywot anielski.
Dlatego w sferę pierwszej miłości nie mają wstępu erotyczne bestie uosabiające
żądze i chuć, symbolizujące wieczne i niepodważalne zwycięstwo Erosa, klęskę
ciała poddanego grzechowi i rozkładowi.

Zmysłowość szczenięcej miłości analizuje z oczywistych względów natura-
lizm − przykładem Cham Orzeszkowej: erotyzm, dosięgający dziecko, rujnujący
mu życie w młodym wieku, przekształca się w siłę, nad którą człowiek dojrzały
nie panuje, namiętnością ślepą i nieokiełznaną, wrogą i niszczącą. „Choroba” doj-
rzałej Franki wynika z „niezdrowo spędzonego dzieciństwa”38, gdyż mała, naów-
czas sześcioletnia dziewczynka spostrzegła matkę w chwili, gdy ta całowała się
z „kawalerem”. Konsekwencje tej wczesnej demoralizacji są katastrofalne: w wieku
dwunastu lat Franka dawała się całować za ciastka i orzechy. Stąd już niewielki
krok do, zgodnie z naturalistyczną wersją dziedziczności, odtworzenia cech matki
w psychice córki. Franka skazana jest na klęskę, ciąży nad nią klątwa, od której
− niczym od antycznego Fatum − nie ucieknie. Determinizm negatywny związany
z wrodzonymi obciążeniami został spotęgowany przez destrukcyjne doświadcze-
nia wyniesione z dzieciństwa.

35 S. Żeromski, Syzyfowe prace, op. cit., s. 119; podkreślenie moje − GL.
36 W. Myśliwski, Widnokrąg, op. cit.; czyżby aluzja do Prusowego Antka?
37 W. Myśliwski, Widnokrąg, op. cit., s. 582.
38 E. Orzeszkowa, Cham, op. cit., s. 193.
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Idzie tu Orzeszkowa śladami Zoli. Mała Nana, córka Gerwazyny Macquart
(W matni), jest świadkiem scen zdrady, jakiej dopuszcza się jej matka ze współ-
lokatorem:

Dziewczynka dopiero co się ocknęła, podniosła się z łóżka, na palcach podeszła
w samej koszuli do drzwi i stała tam oto blada i rozespana. Patrzyła na ojca unurzanego
we własnych wymiocinach; potem przywarłszy twarzą do szyby czekała, dopóki biała
halka matki nie zniknęła w głębi przeciwległego pokoju, u tamtego drugiego mężczyzny.
Minę miała bardzo poważną. W szeroko rozwartych oczach zepsutego dziecka płonął
ogień zmysłowego rozciekawienia39.

Po latach dziewczyna, gdy wraca z wielodniowych hulanek, spotyka się z wy-
rzutami matki. Odpowiada:

Tyś robiła, coś chciała, ja robię, co chcę. [...] Tak, nigdy ci o tym nie mówiłam, bo to
była twoja rzecz; ale wcale się nie krępowałaś, nieraz widziałam, jak paradowałaś
w koszuli, tam na dole, kiedy tatuś chrapał... Teraz takie rzeczy ci się nie podobają, ale
podobają się innym. Odczep się więc ode mnie, nie trzeba było dawać przykładu!40

Wcześnie zaznajomione z tajnikami życia erotycznego dzieci z Zolowskich
powieści prowadzą żywot szokujący. Wiktor z Pieniądza był świadkiem współ-
życia matki z mężczyznami, jako dwunastoleni chłopiec sypia ze swoją praco-
dawczynią, kobietą czterdziestoletnią.

Wydawał się niezmiernie dojrzały na swój wiek, niezbyt wysoki, krępy, całkiem roz-
winięty w dwunastym roku życia, obrośnięty już jak przedwcześnie dojrzałe zwierzę.
Zuchwałe, pożądliwe spojrzenie, zmysłowe usta zdradzały dojrzałego mężczyznę.
I u tego dziecka, o czystej jeszcze, miejscami aż dziewczęcej cerze, ta rozkwitła rap-
townie męskość zawstydzała i przerażała jak każda potworność [...] Ten dwunastoletni
chłopak, ten mały potwór, z tą czterdziestoletnią kobietą, zniszczoną, chorą, na tym
ohydnym wyrku, w tym brudzie i smrodzie! Ach, ta nędza, która niszczy wszystko i sieje
zgniliznę!41

Przykładów dziecięcego erotyzmu jest u Zoli więcej. W Germinalu Lidka
i Janek „próbowali się bawić ze sobą w tę miłość, z którą stykali się w domu zer-
kając przez szpary w drzwiach i podsłuchując. Widzieli już wszystko i nieraz cały-
mi godzinami baraszkowali jak psiaki. Janek nazywał to zabawą w tatę i mamę”42.

39 E. Zola, W matni, op. cit., s. 310.
40 Ibidem, s. 436-437.
41 E. Zola, Pieniądz, przeł. H. Suwała, Warszawa 1961, s. 145.
42 E. Zola, Germinal, wstęp i oprac. J. Nowakowski, przeł. K. Dolatowska, BN II 189, Wrocław

1978, s. 125.
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W Brzuchu Paryża Kadyna i Majera „wyciągali się na podłodze jak na łóżku
[...]. Byli swobodni i niewstydliwi, jak wróble, co się parzą na skraju dachu”43.
W Radości życia dziewięcioletnia dziewczynka „wszystko widzi” i rozumie.

Jak powstrzymać rozkład w tej gromadzie, gdzie deprawowały się samce, samice i ich
potomstwo? Paulina [...] przemawiała do niej chwilę po cichu, próbując ją przestraszyć
następstwami tych szkaradnych rzeczy, które ją wpędzą w chorobę i oszpecą, zanim
stanie się prawdziwą kobietą. Był to jedyny sposób, by ją pohamować44.

Obraz szczenięcej miłości komplikuje się, gdy wziąć pod uwagę Sienkiewi-
czowską Rodzinę Połanieckich. Litka jest polskim prototypem nimfetki − mło-
dziutkiej dziewczynki zadurzonej w starszym mężczyźnie, zauroczonej nim, za-
kochanej i zmysłowej. Portret psychologiczny Litki Połanieckiej zgodny jest
z ówczesnym stanem wiedzy na temat „żywości serca kobiety” (określenie Sien-
kiewicza) i właściwego jej, a więc różniącego ją od mężczyzny sposobu myśle-
nia i przeżywania. Litka odznacza się szczególną wrażliwością, uczuciowością,
zdolnością wczuwania się w stany psychiczne innej osoby (współczesna psycho-
logia określiłaby to mianem empatii). Na te cechy umysłowości kobiecej zwracał
uwagę Julian Ochorowicz45, a także − rozwijający myśl Spencera w tej kwestii
− Ludwik Dziankowski46.

[Litka była] dzieckiem wyjątkowo wrażliwym, a przy tym chorym na astmę i na serce.
[...] Dekadent Bukacki mawiał o niej, że jest utkana z mgły, ledwie zaróżowionej przez
świat. Jakoż było w tej dziewczynce coś prawie nieziemskiego, które to wrażenie
potęgowała jeszcze jej choroba, jej nadmierna wrażliwość i uczuciowość. Matka ko-
chała ją ślepo, otaczający również; ale dziecko, wyjątkowo z natury słodkie, nie dało
się popsuć47.

Litka darzy Połanieckiego uczuciem, w którym pierwiastek dziecięcy i kobiecy
nierozerwalnie łączą się ze sobą. Ani przez chwilę nie przestaje być dzieckiem,
jednocześnie jest in statu nascendi kobietą, w której rodzą się uczucia dla
niej samej niezrozumiałe, pociągające jednak, porywające. Stara się zagarnąć
Połanieckiego „na wyłączną swą własność”48; on zaś ze swej strony darzy ją
„tkliwością jak starszy brat lub ojciec i serce miał istotnie wezbrane”49. Litka

43 E. Zola, Brzuch Paryża, przeł. N. Gubrynowicz, Warszawa 1957, s. 165.
44 E. Zola, Radość życia, op. cit., s. 185.
45 J. Ochorowicz, Pogadanki i spostrzeżenia z dziedziny filozofii, psychologii, pedagogiki i nauk

społecznych, Warszawa 1879.
46 L. Dziankowski, O charakterze kobiet. Podług Spencera napisał..., Warszawa 1877.
47 H. Sienkiewicz, Rodzina Połanieckich, Warszawa 1986, s. 65, 67.
48 Ibidem, s. 71.
49 Ibidem, s. 75; podkreślenie moje − GL.
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doświadcza cierpienia zazdrości, gdy dowiaduje się o planach ożenku „pana Sta-
cha” z Marynią Pławicką: „I Litka zamknęła w sobie pierwszą gorycz życiową”50.
Po rozmowie z matką w sprawie przedmiotu miłości jako uczucia i pewnych
zobowiązań, jakie narzuca ona Połanieckiemu, „przez kilka następnych dni była
milcząca”51.

Litka wciąż potrzebuje matki, jest bowiem konsekwentnie małą bezbronną
dziewczynką; jednak jej uczucia do otaczających osób, w tym oczywiście do
„kochanego pana Stacha”, podlegają ewolucji, przybierają charakter głęboko
zmysłowy. Dwunastoletnia Litka stopniowo, krok po kroku staje się dojrzałą
kobietą.

Tę perspektywę powieści, już nawet nie ukryty w niej, lecz wyraziście uze-
wnętrzniony erotyzm dziecięcy, wydobył i wyśmiał Tadeusz Boy-Żeleński.

− Panie Stachu!
− Co, Lituś?
− Tak mi jakoś dziwnie w główce...
− Chodź, kociaku, na kolana...
− A będzie pan Stach pieścił kociaka?...
− Będę, Lituś.
− Tak dobrze u pana Stacha! Tak przyjemnie! To podwiązka. Panie Stachu, co pan
robi... Nie można... nie można... panie Stachu! A jak ja powiem cioci Maryni, to co
będzie?... Ha, ha, ha!... jaką pan Stach ma teraz niemądrą minę! A nieprawda, bo nic
nie powiem, bo pana Stacha kocham i panu Stachowi wszystko wolno... I mnie też
wszystko wolno, bo ja młodo umrę. Tak mi się w głowie kręci, jak wtedy na imieni-
nach, jak piłam szampan... Panie Stachu, tak dziwnie... tak przyjemnie... pan taki strasz-
nie kochany... co pan robi... panie Stachuuuu...52

Erotyzm powieści nie uszedł uwagi Boya, dostrzegli go również „poważni”
interpretatorzy i krytycy. Zmysłowość powieści Sienkiewicza eksponował Wil-
helm Feldman, podobnie Antoni Potocki, który dowodził, że pisarz stworzył
galerię erotycznych typów kobiecych: „od podlotków do rozkwitłego kobiecego
lata [...]. To stary wytrawny gracz − pisał o Sienkiewiczu. − Wie, że nie trzeba
orgii na pobudzenie zmysłów [...]. Toteż puszek na górnej wardze Anielki wystar-
cza mu − ale jak on to wyzyska!”53. Zresztą Sienkiewicz twierdził, że literatura
pisana przez kobiety nie potrafi mówić prawdy o miłości, radził więc pisarkom:
„Mocniej należy szarpać tę strunę! Zęby zacisnąć, czuć samej, płakać. To przecie

50 Ibidem, s. 78.
51 Ibidem, s. 144.
52 T. Żeleński-Boy, Dziwna przygoda rodziny Połanieckich. Wyd. cyt.: T. Żeleński-Boy, Słówka,

wstęp J. Kott, Kraków 1962, s. 365-366.
53 A. Potocki, Polska literatura współczesna, cz. I, Warszawa 1911, s. 21.
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płomień, który żarem powinien przejąć wszystkie karty książki”54. Sam pisarz
− jak dowodzi Rodzina Połanieckich − swoje rady stosował w praktyce. Julian
Krzyżanowski twierdził, że Sienkiewicz tradycję neoromantyczną zastępuje „poli-
erotyzmem”55. Henryk Markiewicz dowodzi, że „Sienkiewicz dyskretnymi środ-
kami wytwarza niepowszednią wówczas w powieści polskiej atmosferę zmysło-
wości, wielorakich napięć erotycznych między bohaterami powieści”56.

Zmysłowość Litki nie jest zawoalowana, przejawia się w formie przedseksualnej,
oparta jest na fascynacji Połanieckim, typem jego urody, sposobem bycia, przy-
miotami charakteru. Litka − i jak dziecko, i jak kochanka jednocześnie − pragnie,
by Połaniecki wciąż przy niej przebywał, lecz nie wynika to z zaborczości; dziew-
czyna instynktownie, nie uświadamiając sobie mechanizmu własnych działań,
dąży do przeżywania stanów swoistego psychicznego napięcia towarzyszącego
pojawieniu się Stacha, dąży do bliskości z nim, niosącej co prawda nie rozkosz
i upojenie, ale ich namiastkę − błogość.

W innym sensie zmysłowy, bo konsekwentnie pozaerotyczny charakter mają
przedstawione w Połanieckich zabawy Litki z „małymi Bigielętami”:

Dziewczynki pokazywały [...] swoje ogródki, pozakładane na piasku między sosnami,
na których po prawdzie nic nie chciało rosnąć. Oględziny te były przerywane co chwila
ze strony dziewczynek wspinaniem się na palce i całowaniem policzków Litki, która
pochylając swą płową, śliczną główkę, oddawała je z wielką tkliwością57.

W tym opisie odwołuje się Sienkiewicz do wzorców sentymentalnych, peł-
nych czułostkowości i słodyczy. Z kolei relacja między dziewczynką a dorosłym
Stachem jest oparta na wzorach romansowych; sam Połaniecki w obliczu śmierci
Litki uświadamia sobie niejasny charakter swoich afektów, bardzo silnych ekscy-
tacji, które nim zawładnęły.

Połaniecki nie mówił sobie wprost, że Litka kochała się w nim jak dorosła kobieta i że
zaręczając go z Marynią uczyniła akt ofiary, bo i w rzeczywistości nieświadome uczu-
cia dziewczynki nie dałyby się może tak ściśle określić58.

Litka nie jest jedyną zmysłową dziewczyną ukazaną przez Sienkiewicza − do
tego szeregu dołączają: wymieniona już Danusia Jurandówna, a także Nel i Jenny;

54 H. Sienkiewicz, Mieszaniny literacko-artystyczne. Dzieła, t. L, s. 24. Cyt. za: E. Paczoska,
Sienkiewicz i awangardy [w:] Sienkiewicz i epoki. Powinowactwa, red. E. Ihnatowicz, Warszawa
1999, s. 216.

55 J. Krzyżanowski, Twórczość Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1976, s. 290.
56 H. Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 1980, s. 143.
57 H. Sienkiewicz, Rodzina Połanieckich, op. cit., s. 125.
58 Ibidem, s. 167.
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każda z nich zakochana jest w swoim kawalerze. Być może, fascynacja Sienkie-
wicza małymi kobietkami miała jakieś głębsze podłoże psychiczne − tę supozycję
zdaje się potwierdzać związek pisarza z Wandzią Ulanowską, zapewne zresztą
nie wolny od zauroczeń, fascynacji, a może nawet zmysłowości. Pisze o tym
Stanisław Mackiewicz:

Otóż każdy, kto przeczyta śliczne, zawstydzone, najwyraźniej przez konwenanse i przy-
zwoitość hamowane listy Sienkiewicza-starca do tej panieneczki, doskonale zdaje sobie
sprawę, co ma sądzić o tej „plotce”. Człowiek 66-letni pisze do małej dziewczynki nie
tylko o swych projektach literackich w sposób poważny, jak do nikogo innego, ale
pisze także: „bo mnie jeden Twój list więcej obchodzi niż tamtych całe tuziny i pisać
mi do Ciebie milej niż do kogo innego. Bardzo Ci dziękuję raz jeszcze, moja droga
Panienko... Ściskam Twoje kochane i najmilsze ręce”59.

Niezależnie od domniemań w kwestii biograficznych odniesień kreacji boha-
terki, portret Litki − i tego nikt z interpretatorów dzieła nie kwestionuje − przed-
stawiony został z dużą wrażliwością pisarską i powagą, jest ze wszech miar
odkrywczy i poruszający − tym bardziej, że łączy w nim Sienkiewicz dwie per-
spektywy: miłości i śmierci. Litka jest świadoma zbliżającego się końca życia,
potrafi o tym rozmawiać w nieco naiwny sposób, ale też nie ucieka w patos
czy retorykę, a zwłaszcza w eufemizmy, jak nakazywałaby utrwalona w kulturze
2. połowy XIX w. forma dialogu o śmierci. Ujawnia tu pisarz dużą psychologiczną
wrażliwość na doznania dziecka, które w zetknięciu ze sprawami ostatecznymi
potrafi zająć postawę dojrzalszą i bardziej otwartą niż człowiek dorosły60. Śmierć
Litki jest wielkim ciosem dla Połanieckiego, a zaręczenie go z Marynią odbiera
jako dojrzały, przemyślany i czysty akt ofiary − tym bardziej znaczący, że doko-
nany przez niewinne, bezgrzeszne, umierające dziecko.

Powieść Sienkiewicza ma znaczenie szczególne w omawianej kwestii, łączy
bowiem dwie perspektywy refleksji nad „szczenięcą miłością”: platoniczną i ero-
tyczną, przy czym erotyzm Litki kreślony jest w pełnej zgodzie z toposem, nie
wkracza jeszcze w sferę grzechu, namiętności niszczącej i nieokiełznanej, szału.
Litka, podobnie jak Danuśka z Krzyżaków, jest w pełnym tego słowa znaczeniu
świętą dziewicą, męczennikiem spraw, do których nie dorasta i których jeszcze
nie pojmuje. Schyłek wieku odkrywa erotyzm dziecięcy, ale nie likwiduje granicy
między rajem nieskażonego złem dzieciństwa i piekłem dojrzałości.

Zmysłowy charakter przybiera relacja między Marcinkiem Borowiczem i Biru-
tą, ale − podobnie jak u Sienkiewicza − nie burzy moralnego i rajskiego ładu
świata dzieciństwa. W końcowych scenach powieści Marcin odczuwa erotyczne

59 S. Mackiewicz, Muchy chodzą po mózgu, Kraków 1957, s. 89.
60 Por. m.in. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, red. M. Żebrowska, Warszawa 1982.
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poruszenie, nie jest ono obce i Birucie; zmysłowość ogranicza się do przepojonych
erotyzmem spojrzeń zakochanych.

[Borowicz] z całym bezwstydem wielbił oczyma postać ukochaną. Biruta miała powie-
ki spuszczone. [...] Czuła wejrzenie zakochanego, bo kilkakroć rzęsy jej drgały, jakby
strząsając z siebie ciężar cudzego wzroku. [...] W tym uścisku spojrzeń przetrwali
nadziemskie chwile. Wreszcie panna Anna odwróciła głowę i zakryła oczy rękoma.
Nim jednak upłynęła chwila, wzniosła je znowu. Twarz jej była blada jak śnieg; na czoło
wysuwały się promyki włosów, ręce splotły się konwulsyjnie nad kartami zeszytu. Teraz
nie była już w możności sprzeciwiać się i opierać. Gdy odwracała oczy, nieme błaganie
niby krzyk przyciągało je znowu i obłąkana pieszczota dłużyła się w jakiś byt zaziem-
ski, wieczny. Szczęścia ich nie mącił nikt, żaden głos nie płoszył milczenia, prócz
bełkotu wody, mówiącej niepojętą rzecz swoją...61

Zmysłowość ma tu charakter poetyckiej „czułości wzroku”, „pieszczoty spoj-
rzenia” o wielkiej sile i sublimacji. Sugestywność obrazu jest bardzo duża, stąd
zapewne repliki literackie − jak choćby w prozie Schulza (spojrzenie córki dy-
rektora szkoły w Sklepach cynamonowych). Zresztą analogii można by znaleźć
więcej, już nie tylko wśród opisów obejmujących spojrzenie czy nieśmiały dotyk,
ale również odnoszących się do innych sfer doznań o charakterze erotycznym
i bezgrzesznym jednocześnie. Pragnienie zmysłowe ujęte bywa więc w formę
paraboli, aluzji bądź snu (Okruchy weselnego tortu Żukrowskiego), zabaw na
pograniczu zaspokojenia erotycznego, wreszcie jawnie już erotycznych zacho-
wań, które jednak wciąż nasycone są rajską bezgrzesznością, słodyczą, pełnią.
Tak jest w jednym z opowiadań Pawła Huelle, gdzie przekazywany z ust do ust
cukierek nawiązuje do słodyczy rajskiego jabłka, a zapach mięty nasuwa sko-
jarzenia ze zmysłowością i bujną roślinnością Edenu. Pocałunek, choć zmysło-
wy, choć pełen sensów symbolicznych, nie narusza delikatnej tkanki dziecięcego
świata, nie niweluje granicy między dzieciństwem i dojrzałością w relacjach
między dziewczyną i chłopcem. Zakochani są dziećmi i pozostają nimi do końca:

− Ile masz lat?
− Trzynaście − dodałem sobie rok − a ty?
− Dwanaście − zrobiła chyba to samo − no to świetnie, ale musisz mnie kochać, przy-
rzeknij, że będziesz mnie kochać, tak mocno jak nikogo na świecie, prawda?
Zanim odpowiedziałem, włożyła sobie do ust miętowego dropsa, przegryzła go prędko
i przybliżyła swoją twarz do mojej tak blisko, że poczułem ciepło jej oddechu. Nasz
pocałunek, nagły, niespodziewany, spełniony w ciszy, którą wypełniało jedynie brzę-
czenie złotych much, nie miał do końca braterskiego charakteru. Jej wargi rozchy-
liły się i koniuszkiem języka Gute Luiza podała mi połówkę cukierka. Przez dłuższą

61 S. Żeromski, Syzyfowe prace, op. cit., s. 242.
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chwilę ssałem go, nic nie mówiąc. Dopiero gdy utwierdziła się w pewności, że nie
wypluję dropsa, zadowolona podskoczyła parę razy to na jednej, to na drugiej nodze
i zanuciła:
− Kocham do śmierci, kogo pocałuję, a ten, kto kocha, nigdy nie wypluje!62

Pokrewieństwo z Żeromskim wydaje się oczywiste, i to przecież nie za sprawą
(trudnych zresztą do wykluczenia) inspiracji, lecz trwałości kulturowych wzorów
opisu zmysłowości dziecięcej. Pieszczota wzroku u Żeromskiego jest równie
zmysłowa, co przekazywanie cukierka „koniuszkiem języka”. Miłosne spotkanie
ukochanych dokonuje się u Żeromskiego w sercu raju: w parku, opodal źródła
wody; nie inaczej u Pawła Huelle. Ciszy wewnętrznej odpowiada cisza bytu, cisza
świata, nic nie zapowiada burz i klęsk wieku dojrzałego, goryczy zdrady i do-
świadczenia upadku. Zresztą zmysłowość sceny, choć przecież bardzo wyrafino-
wana, dosłowna a nie aluzyjna, bliska jest Bergsonowskiej koncepcji élan vital −
wichru porywającego i nieuchronnego. Tu jednak, inaczej niż u podszytego
Bergsonem Leśmiana, świat trwa w pełni szczęścia, jakby zatrzymany u samego
kresu wieku dziecięcego, kresu, za którym rozpościera się już inna przestrzeń,
otwiera inna perspektywa − wtedy bowiem zmysłowość prowadzi ku grzecho-
wi, zatem otwiera się dramat ludzkiej egzystencji. Świadomość życia na ziemi
wygnania buduje się w ścisłym związku z odkryciem ziemi utraconej − i właśnie
dlatego ta ostatnia ma tak jasne barwy. Prawdziwe szczęście zawsze jest nie-
obecne, zawsze nieosiągalne − i zawsze piękne. A tu ma jeszcze jeden aspekt
− jest utracone.

Dziecko młodopolskie zbliża się do inicjacji erotycznej. Pierwszy „pociąg do
kobiety” jest jeszcze „nieświadomy” (Muszla Tetmajera); pierwsze pełne pożą-
dania spojrzenia „dziewczątek” z pensji nie wykraczają poza sferę oczekiwanych
rozkoszy (Halucynacje Licińskiego). Roman z powieści Brzozowskiego „czuł
na dnie duszy jakiś ciężki i gorący niepokój, ale przemagało nad tym uczucie
wstrętu. Widział w tym coś przeciw czystości fizycznej”63.

Doświadczenie erotyczne jest bardzo wyrazistym kresem niewinności, kresem
dzieciństwa − przykładem Pałuba Irzykowskiego. W Przebudzeniu wiosny Franka
Wedekinda64 sugerowane w tytule „przebudzenie” seksualne prowadzi wprost do
konfliktu z normami obyczajowymi, naraża więc bohatera na nieuchronne cier-
pienia adolescencji, które powoli i systematycznie niwelują dziecięcą homeo-
stazę. Dojrzewanie staje się tragedią tym większą, że młodzieńcza seksualność
stawia młodego człowieka wobec z jednej strony niezrozumiałych dla niego i nie-
rozwiązywalnych dramatów, z drugiej − ujawnia całkowitą samotność. Podobnie

62 P. Huelle, Gute Luiza [w:] tegoż, Byłem samotny i szczęśliwy, op. cit., s. 69.
63 S. Brzozowski, Sam wśród ludzi, op. cit., s. 28.
64 Na ten dramat powołuje się Irzykowski w Pałubie.
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w Duchu ziemi Wedekinda, gdzie dzieci są źródłem erotycznego pożądania ze
strony dorosłych65. Prowadzi to do podjęcia w literaturze europejskiej tematu
dziecięcej prostytucji (Dziecko salonu). Ukazane w przytoczonych utworach
dramaty niszczą podstawy dziecięcości − małe dziewczynki-prostytutki z powie-
ści Korczaka tak naprawdę nie są dziećmi w innym niż metrykalnym sensie. Stąd
i jaskrawa opozycja tych obrazów wobec kanonów i obyczaju społecznego, stąd
wrażenie szoku w odbiorze czytelniczym. Zaskoczenie hipotetycznego odbiorcy
nie wynika z faktu, iż właśnie zapoznał się ze zjawiskiem, o istnieniu którego
nie miał pojęcia, lecz z kontrastu standartowych ujęć literackich i plastycznych
z pełnymi dramatyzmu, wstrząsającymi obrazami.

Dowodów na to, że doświadczenie erotyczne niesie kres dzieciństwa, dostarcza
literatura bardzo wielu; szereg powieści wspomnieniowych kończy się w mo-
mencie bezpośrednio poprzedzającym inicjację erotyczną lub tuż po niej, a więc
tam, gdzie zgodnie z toposem przebiega linia demarkacyjna między bezgrzesz-
nym dzieciństwem a grzeszną dorosłością. Ważne jest przy tym nie tyle samo
obcowanie z Erosem, sam proces wtajemniczenia, nie tyle może sam akt seksual-
ny, ile wiążące się z nim uprzednie odkrycie własnej seksualności, cielesności
i sfery zmysłów. Dopóty, dopóki sfera ta pozostaje uśpiona, niejako poza grani-
cami dziecięcej psyche, jest poza doświadczeniem i poza udziałem małego czło-
wieka. Dopóki więc nie nastąpi zerwanie owocu z biblijnego drzewa poznania,
człowiek pozostaje w przestrzeni raju. W języku Biblii poznać znaczy też tyle,
co obcować.

Proces zwany uświadamianiem, a polegający na uzyskaniu wiadomości tyczą-
cych się intymnego pożycia ludzi, bywa w literaturze częstym obiektem żartów.

Kiedy miałem sześć lat, młodszy ode mnie o rok Maks Barac wziął ode mnie najpierw
słowo honoru, że nikomu nic nie powiem, a następnie wtajemniczył mnie w istotę

65 KADIDJA
Co mamusia mówi?
MAGELONA
Właśnie opowiadałam temu panu, że tydzień temu dostałaś piątkę z geometrii.
REDAKTOR HEILMANN
Ależ ma ładne włosy!
CASTI-PIANI
Niech pan spojrzy na nóżki! Jaki ma chód!
PUNTSCHAU
Mówię: rasa. Panowie, to jest rasa!
MAGELONA (ze śmiechem)
Ależ zmiłujcie się, to jeszcze zupełne dziecko!
PUNTSCHAU (do Magelony)
Wcale by mi to nie przeszkadzało.

(F. Wedekind, Duch ziemi. Puszka Pandory, przeł. i posł. G. Sinko, Kraków 1981, s. 144).
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grzechu pierworodnego. Wrażenie było wstrząsające; nie rozumiałem tylko, dlaczego
nie wolno o tym mówić. Czyżby inni ludzie o tym nie wiedzieli? Poinformował mnie
także, że o kilka domów od nas istnieje specjalny lokal, w którym mężczyźni wykonują
taką czynność. Znowu zagadka. Tylko tam? Nigdzie więcej? Poza tą rewelacją zawdzię-
czałem Maksowi dziwną wiadomość, że wujek jego jest najstarszym człowiekiem
na świecie. Z lękiem i czcią przyglądałem się od tej chwili kulejącemu p. Edisowi,
rówieśnikowi Adama66.

W jakimś sensie podobną sytuację, ale już bez groteskowej kpiny, kreśli Zegad-
łowicz w Zmorach, aczkolwiek istotnym, swego czasu gorszącym novum było
przedstawienie dziecięcej i młodzieńczej zmysłowości w kategoriach obsesji
i − podobnie jak u Korczaka − cierpienia. Z perspektywy toposu jednak pozostaje
Zegadłowicz konsekwentnym konserwatystą: wszelkie doświadczenia erotyczne
są dla Mikołaja czymś zewnętrznym, zaskakującym i niemiłym, do momentu,
w którym − pod koniec powieści − nie przekroczy progu inicjacji; kończąca
powieść wędrówka nagiego chłopca przez ulice miasta ma wielorakie sensy sym-
boliczne. Mikołaj przebudzony do dorosłego życia jest już innym człowiekiem.

Wcześniejsze, stopniowe rozpoznawanie sfery erotycznej jest dla dziecka szo-
kujące: Mikołaj staje się obiektem pożądania wuja-pedofila i homoerotycznych
zainteresowań rówieśnika, świadkiem odrażającej sceny kopulacji na cmentarzu
− ale wszystko to jest poza sferą jego wnętrza, jest atakiem na dziecięcą wrażliwą
i nieprzystosowaną do obcowania z tego typu scenami psychikę. Mikołaj pozo-
staje konsekwentnie mieszkańcem przestrzeni rajskiej, choć „zmory” budzą się
w nim i zaczynają wyzwalać napięcia i niepokoje. Pierwsza miłość Mikołaja do
szkolnej koleżanki pozostaje nieodmiennie czysta i w pełnym tego słowa znacze-
niu dziecięca. Ten właśnie jej charakter podkreślany jest wielokrotnie.

Myśl o Dorotce była jak czyste wiosenne powietrze.
Oddychał nią głęboko.
Ukojenie! − Wśród kwiatów jaśminowych i zagajników brzezinowych, wybielał się
słonecznie mały domek o lśniących, dużych oknach; na tle ścian wysokie rosną malwy:
żółte i różowe. Mieszka w tym domku − dokoła równe, zielone łąki pełne stokrótek
− mieszka Dorotka − jakoby sama a jakoby z nim − we flakonach niebieskie duże
bukiety bławatków − − stół podłużny, białym obrusem nakryty − dwa krzesła − − tak;
− tu się nie jada w kuchni. To przecież niemożliwe!67

Przytoczony opis zawiera wszystkie elementy przynależne sferze sakralnej
i arkadyjskiej − wiosna, słońce, ogród pełen kwiatów, biały dom, w którego cen-
trum znajduje się przykryty białym obrusem stół... I, oczywiście, wyobrażone

66 J. Tuwim, Igraszki i zabawy [w:] Kredą na tablicy, op. cit., s. 180.
67 E. Zegadłowicz, Zmory, op. cit., s. 265.
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wspólne szczęście dwojga, właśnie tu, pośrodku raju, wśród drzew, kwiatów
i niewinności. Niewinność tę podkreślają wiersze, jakie Mikołaj pisze do Doroty
i jakie wzajemnie od niej otrzymuje. Stylizowane na dziecięcy język, proste
w formie i doborze słów, naśladują niewprawną dziecięcą twórczość chłopca
i młodej dziewczyny, co jeszcze dobitniej podkreśla „szczenięcy” charakter ich
miłości; szczenięcy, więc pozbawiony jakichkolwiek pozarajskich odniesień, prze-
ciwnie: właśnie miłość sytuuje człowieka pośrodku raju, jest najprawdziwszym
i najbardziej autentycznym darem losu.

[...] pisał Mikołaj swą miłosną anabazę:

Widziałem cię we śnie, Dorotko,
byłaś niebieska i biała −
było mi bardzo słodko,
boś się do mnie roześmiała.
−
Zalśniły słońcem twe oczy,
nie smucę się i nie płaczę −
dopiero ten dzień się zmroczy,
w którym cię nie zobaczę.

Odpisała mu na kartce wyrwanej z zeszytu (po drugiej stronie były słówka niemieckie
„na brudno” − przekreślone dużym napisem: „to nie!”):

Dwa ptaszki pszeniczkę dziobią,
pewno się bardzo lubią −
pszenica jest złota,
jak moja tęsknota68.

Oba wiersze mają charakter sentymentalny i dziecięcy. Znamienne, że swój
tekst Dorota wpisała na kartce ze szkolnego zeszytu; znajdujące się na odwrocie
szkolne „słówka”, przeznaczone do tego, by je „wkuć”, są odrzucone jako nie-
ważne („to nie!” − z wykrzyknikiem). Druga strona kartki, ta właściwa, jest jej
przeciwstawna: tu dziewczynka pisze wiersz, tu zapisuje swoje „prawdy żywe”,
prawdy serca, emocji, doznań, które są jedynym prawdziwie ważnym obszarem
psychicznym. Odrzucenie „mędrca szkiełka i oka” na rzecz romantycznego „miej
serce i patrzaj w serce” w oczywisty sposób charakteryzuje gwałtowne przewar-
tościowania, jakie dokonują się w psychice młodego człowieka pod wpływem
doznawanych uczuć. Jest to trwały motyw literacki − aktualizuje go na przykład
Ewa Lipska w wierszu o czym myśli dziewczyna na lekcji gramatyki języka
polskiego:

68 Ibidem, s. 266.



417

1. Szczenięca miłość

Pojawi się trzynastego listopada. Albo
kiedykolwiek.
Zejdzie z fotografii pisma ilustrowanego
w obcisłych szortach które poleca na lato.
Albo z ekranu. Ze zmierzchem Godarda
i z dziką różą która zastąpi nam dubbing.

Pojedziemy na wyspę
którą dorysujemy na mapie.
Wspólny pokój w hotelu będzie się kołysał
jak okręt w chmurach.
[...]
Alarm wyobraźni. Perkusja serca.
Stan podgorączkowy nocy. Noc: forma czasu.
Forma czasu przyszłego
złożona z formy osobowej: będę będziesz
będziemy będziecie będą
oraz form bezokolicznika: kochać.
Będę kochać69.

Usytuowanie szczenięcej miłości w przestrzeni raju wyraźnie eksponuje róż-
nice między światem wewnętrznym i zewnętrznym. Szczególny wyraz daje temu
proza. Ukazuje ona, że ciśnienie zdarzeń dziejowych jest na tyle silne, iż wpływa
na sferę dziecięcych przeżyć − co charakterystyczne jednak, nie zakłóca pro-
cesu erotycznego wtajemniczenia; proces ten przebiega jakby wbrew wichrowi
dziejów, wbrew złu świata, przemocy i śmierci, niekiedy niezależnie od nich,
więc poniekąd na marginesie, na uboczu historii. „Wojna ma też przyjemne
strony” − notuje narrator Widnokręgu Myśliwskiego; te „dobre strony” to między
innymi czas erotycznych wtajemniczeń. O tych sprawach dowiaduje się narrator
od rówieśnika, który „opowiadać umiał jak nikt” zwłaszcza o podglądanych ko-
bietach, przypadkiem zasłyszanych historiach erotycznych, rzeczach tajemnych
i sekretnych.

Na środku rzeki, na płyciźnie, fryzjerowa goła. Jezu, chłopaki, jakie cyce! O, jak wasze
głowy. A między nogami krzak, mówię wam, niech tak skonam, i tak samo czarniocha.
E, bujasz, Fredek. A co mi zależy? To przysięgnij się. Co mam przysięgać? Chceta,
to wierzta. Zaczęła się tam mydlić, to mi kuśka stanęła i musiałem się spuścić. A ona?
Co ona? No, jak się spuściłeś? Mydliła się dalej. Po brzuchu, po cyckach, pod rękami,
a najwięcej tam, jeździła i jeździła, rozkraczyła się prawie na pół rzeki.
[...]

69 E. Lipska, Dom Spokojnej Młodości, op. cit., s. 69.
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No, i tak zakochałem się we fryzjerowej. Jeszcze tego samego dnia, po przygnaniu
krów z pastwiska, poleciałem nad rzekę, na zakręt, gdzie według Fredka kąpała się.
Szliśmy z Kruczkiem na brzegu i patrzyliśmy na rzekę, czy pojawi się jakiś ślad, że tu
się kąpała. Lecz rzeka płynęła łagodna, gładziutka, ledwo się o brzegi swoje ocierając.
I choćby szmer jej nie zdradzał, że płynie. A przezroczysta była aż do piasku na dnie,
słońcem wyzłocona od brzegu do brzegu i w głąb. Mogły się myśli w niej przejrzeć.
Każde pragnienie. Smutek. Żal. A nawet niczym łezki maleńkie rybki było pod wierz-
chem widać70.

Jak u Żeromskiego i Zegadłowicza, sfera erotyczna jest wpisana w konstrukcję
psychiczną bohatera, ale jednocześnie nie wnika w nią na tyle głęboko, by porwać
i wytrącić ze sfery rajskiego bytowania. Opowieść Fredka, starszego i „doświad-
czeńszego”, co i papierosy palił, i „bałamucone” kobiety podglądał na weseliskach,
rozbudza bardziej ciekawość niż żądzę; zresztą rzeka, nad którą chłopak-narrator
przybywa, przywodzi na myśl (znowu: jak u Żeromskiego, jak u Zegadłowicza)
cichy i bezpieczny ogród, sama zaś woda niesie skojarzenia z oczyszczeniem
i odrodzeniem, z życiem, płodnością71, wreszcie chrztem i powrotem do źródeł
(wieczne źródła dzieciństwa to czystość i niewinność). Fryzjerowa, o której sły-
szy chłopak z opowieści rówieśnika, jest odpowiednikiem Raciatego z Zegadło-
wiczowskich Zmór − w obu przypadkach sfera erotyczna, niezależnie od intensyw-
ności, z jaką przedstawia się oczom dziecka, pozostaje poza kosmosem dzieciństwa.
„Miłość chłopca w tak wczesnych latach nie ma nic wspólnego z gruboskórną
zmysłowością mężczyzny. Nie wie się nic o budowie kwiatu, który wydaje upaja-
jącą woń, o jakości przyciągania, które ma siłę magnesu”72 − pisze we wspo-
mnieniach Jastrun, komentując pierwsze swe dziecięce zauroczenie dziewczynką
przypadkowo spotkaną w pociągu.

Nie zamieniłem z nią ani jednego słowa, ale myślałem o niej przez kilka tygodni i ma-
rzyłem, by ją znowu spotkać, co oczywiście nigdy nie nastąpiło. To była miłość nie-
bieska, ta nazwa jest uzasadniona, tym bardziej że dziewczynka miała błękitne oczy73.

Niebieskie oczy... niebieska miłość... − to są wyraziste sygnały odsyłające
uwagę czytelnika do sfery stricte chrześcijańskiej: nieba, raju, czystej bezgrzesz-
nej miłości.

Podąża tą drogą Andrzej Czcibor-Piotrowski: w Rzeczach nienasyconych
dziewczynka, która stanie się obiektem erotycznej fascynacji narratora-boha-
tera, przy pierwszym spotkaniu podaje chłopcu jabłko − aktualizuje więc topos

70 W. Myśliwski, Widnokrąg, op. cit., s. 145, 149-150.
71 Podobnie w wierszu Czechowicza mózg lat 12.
72 M. Jastun, Wychowanie prowincjonalne, op. cit., s. 110.
73 Ibidem, s. 110.
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Ewy74, przywodzi na myśl grzech i występek. Dla omawianego zagadnienia po-
wieść to ogromnie ważna: wprowadza bardzo wyrafinowane opisy dziecięcego
erotyzmu, pozostaje jednak wierna ujęciu świętego i bezgrzesznego dziecka.
W jaki sposób grzech staje się bezgrzeszny?

Koncepcja Czcibora-Piotrowskiego znalazłaby zapewne uznanie w oczach św.
Teofila z Antiochii i św. Ireneusza, dwóch cytowanych już biskupów, w których
spekulatywnej refleksji i nauczaniu Adam i Ewa byli nie dorosłymi, lecz dzieć-
mi, niedojrzałymi do przyjęcia „wiadomości złego i dobrego”75. Erotyczne za-
chowania dziecięcych bohaterów Rzeczy nienasyconych, podobnie jak drugiej
części dylogii, Cudu w Isfahanie, wymykają się etycznej ocenie, sytuują się
„poza dobrem i złem”, poza grzesznością. Dzieci trwają w pełni rozbudzonego
życia, bujnego i bezbrzeżnie wypełnionego szczęściem. Las-ogród, nietknięty
cywilizacją, rozciągający się na granicy sowieckiego łagru, opodal cmentarza, na
którym chowa się tych, którzy padli z wycieńczenia, głodu, chorób i rozpaczy,
jest znakiem zwycięstwa życia nad śmiercią, niewinności natury nad grzechem
i upadkiem człowieka. Grzech bowiem żywi się sprzeniewierzeniem prawom
natury; stąd dzieciństwo jest świętością najgłębiej wtedy, gdy poddaje się dzia-
łaniu sił witalnych, które budzą się, rozkwitają, osiągają niezwykłą kumulację,
by dać źródło życia nowego. Dzieciństwo i dojrzałość są więc odrębnymi bie-
gunami bytu oddzielonymi nieprzekraczalną granicą, którą tworzą pospołu czas
i grzech.

[...] któregoś dnia, kiedy szliśmy nadzy, jak nas dobry Pan Bóg stworzył, przez pod-
panińskie lasy i bory, trzymając się za ręce, a wokół nas przemykały zwierzęta, każde
łagodne jak jagnię, i nie zjawił się archanioł z ognistym mieczem, wypędzający nas
z raju, i wokół unosiła się odurzająca woń jedliny i żywicy − nagle zerwał się wiatr,
w jego porywach gałęzie nad naszymi głowami odezwały się krótko, raz i drugi, tak że
zdawało się, że w tym szumie można dosłyszeć:
− Oto dzieci... którem sobie... wielce upodobał...
i naraz wszystko ucichło, słońce sączyło się leniwie w prześwitach między konarami
i liśćmi kroplami ciemnozłocistego jak leśny miód światła...76

Las, położony na skraju obozu śmierci, jest rajskim ogrodem życia. Biblijne
bestiarium odznacza się łagodnością, przywodzi na myśl wyobrażenie nowej
Ziemi u Izajasza:

Będzie mieszkał wilk z jagnięciem, a parad z koźlęciem legać będzie: cielę i lew
i owca pospołu mieszkać będą, a dziecię małe pędzić je będzie. [...] I będzie igrało

74 A. Czcibor-Piotrowski, Rzeczy nienasycone, Warszawa 1999, s. 98.
75 Por. część końcową rozdziału Dzieciństwo utracone.
76 A. Czcibor-Piotrowski, Rzeczy nienasycone, op. cit., s. 196.
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dzieciątko od piersi nad dziurą żmijową: a odchowane dziecię do jamy bazyliszkowej
wpuści rękę swoję77.

Dorosły narrator Rzeczy nienasyconych nie ma odwagi powiedzieć o kruchości
tego ogrodu; zawęża pole własnej świadomości, redukuje ją do minihoryzontu
dziecka, które buduje swój rajski kosmos już nie z fundamentów egzystencji
(bezpieczeństwo, miłość, opieka), lecz jej namiastek. Tak więc „nie zjawił się
archanioł z ognistym mieczem”, raj trwał konsekwentnie do końca, ponad śmier-
cią matki, ponad głodem i niedostatkiem, cierpieniem samotności, lękiem o jutro.
Bo raj trwa dopóty, dopóki trwa życie. Dlatego właśnie w biblijnym poszumie
wiatru zjawia się Bóg, który jest źródłem dobra; błogosławi bujności życia roz-
kwitającego w nocy śmierci.

Ogród dzieciństwa nosi znamiona sakralności; jej znakiem jest ukryta w leś-
nych ostępach, w „zielonym mateczniku” (aluzja do Mickiewicza) prowizoryczna
kaplica, „niska chata z surowych bierwion”, w której „udający półgłówka” ojciec
Grigorij odprawia obrzędy liturgiczne. Grigorij, tajemniczy i skryty, przywodzi
na myśl Jana Chrzciciela i św. Franciszka:

częstował nas miodem z pobliskiej leśnej barci: zaprzyjaźnione owady nie skąpiły mu
go, bo często z nimi rozmawiał, jak święty Franciszek ze swoimi braćmi-ptakami,
i pozwalały mu niekiedy wyjąć jeden słodki plaster, i nigdy go nie żądliły, choć nieraz
obsiadały jego głowę i twarz, i ręce...78

Jak Franciszek sakralizuje przyrodę i całe stworzenie, jak Jan Chrzciciel żywi
się miodem leśnym, ubiera we włosiennicę, która skrywa powołanie proroka.
To właśnie dzięki jego postaci leśny ogród nabiera wymiaru kosmicznego, staje
się żywym organizmem powiązanym tajemnymi nićmi z boskim Absolutem.
Dramat człowieka, więźnia sowieckiego obozu pracy, rozgrywa się poza tą sakral-
ną przestrzenią, dostępną jedynie dla zwierząt, ptaków, proroka i dzieci − oni
wszyscy bowiem są bezgrzeszni w bujności życia, nagości, trwaniu.

Rzeczywistość dziecięcego erotyzmu ukazywana jest z wielką ostrością, nie-
kiedy na cienkiej granicy pornografii; dziecięcy bohaterowie posługują się języ-
kiem nasyconym wulgaryzmami („Kak my czudiesno jebaliś! Sawsiem kak wzros-
łyje!”79), przeżywają erotyczne uniesienia w sposób zwierzęco zachłanny. Jabłko
podane bohaterowi przez małą dziewczynkę zostało zerwane z drzewa poznania.
Rzeczywistość przedstawiona odnosi się do porządku pozamoralnego, porządku
bytu, w którym człowiek pozostaje „poza dobrem i złem”, ale także poza tożsa-
mością i historią, które nadają życiu sens.

77 Iz XI, 6-8. Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, przeł. J. Wujek.
78 A. Czcibor-Piotrowski, Rzeczy nienasycone, op. cit., s. 181.
79 Ibidem, s. 227.
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W koncepcji Czcibora-Piotrowskiego zanegowaniu uległa podstawowa kate-
goria dzieciństwa − byt pozaerotyczny; jednocześnie głębokiemu wzmocnieniu
uległa dziecięca czystość, właściwa bytowi aniołów nieznających grzechu, nie-
tkniętych przez cierpienie i zło.

W tradycyjnej prozie wspomnieniowej granica inicjacyjna rozdzielająca dzie-
ciństwo i dojrzałość pełniła funkcję konstytutywną: przeszedłszy wtajemniczenie
erotyczne bohater wkraczał w grzeszne życie. W opowiadaniach wspomnienio-
wych Włodzimierza Odojewskiego przekroczenie tej granicy staje się momen-
tem przełomowym, ale zyskuje nieznane dotąd oświetlenie. Pierwsze spotkanie
dwunastoletniego Marka z nagością kobiet jest szokiem − porozrzucane w nieła-
dzie, zmasakrowane kobiece ciała, niczym w średniowiecznych wizerunkach, są
nie tylko odpychające, uosabiają bezgraniczną brzydotę i rozkład, stają się prze-
rażającymi zwiastunami śmierci. Szok jest tak wielki, że oglądana rzeczywistość
wydaje się odrealniona, jakby wywiedziona z upiornego snu. Chłopak zadaje sobie
pytanie, czy w istocie mógł widzieć to, co uparcie powraca w psychotycznych
obrazach.

Tylko czy zdołał przyjrzeć się naprawdę? Czy widział wszystko dobrze? Czy w ogóle
widział cokolwiek? Ileż to razy później przekonywał sam siebie, że o tej porze nie
można dojrzeć wiele, albo że w rozpraszającym się świetle wieczoru widziane rzeczy
przybierają niejednokrotnie kształty najbardziej nieprawdopodobne lub wręcz odpy-
chające, i nie muszą być wcale prawdziwe80.

Rozchwianie pewności co do rzeczywistego charakteru oglądanych obrazów
dowodzi głębi traumy doświadczonej przez chłopca. Widok kobiet był przeraża-
jący, stanowił skrajne zaprzeczenie płodności i piękna życia.

Bo były one bez piersi, w tych miejscach zaś postrzępiona skóra odsłaniała sinoszkar-
łatne płaty mięsa i wyglądały strasznie. Więc na to pytanie, czy je widział rzeczywiś-
cie, czy nie widział, niełatwo przychodziło mu sobie odpowiedzieć, choć pamięć nie
mogła się ich pozbyć; niech Pan Bóg broni przed takim poznaniem czegokolwiek.
Ledwo mu wtedy szło na dwunasty rok i nigdy nie przypuszczał, że nagość kobiet
zobaczy w takich okolicznościach81.

Widok sterty kobiecych ciał leżących w nieładzie, poskręcanych w przed-
śmiertnych konwulsjach przeszywał chłopca trwogą. Rozpoznanie erotyczne jest
tu bezpośrednim wkraczaniem w rzeczywistość śmierci.

80 W. Odojewski, Nie można cię samego zostawić o zmierzchu [w:] tegoż, Jedźmy, wracajmy
i inne opowiadania, op. cit., s. 97.

81 Ibidem, s. 97-98.
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Przez wiele dni, wiele tygodni później czuł się jakby wszystko w nim umarło; bo to
najbardziej porażające, to było odkrycie, że człowiekowi zdarzyć się może coś dużo
gorszego niż śmierć. Zwłaszcza gdy jest kobietą82.

Jeżeli współczesną prozę wspomnieniową można określić mianem inicjacyj-
nej, to w takim tylko sensie, iż przeczy ona mityczno-biblijnym wizjom bezgrzesz-
nego trwania. Ich miejsce zajmuje przeświadczenie o bezbronności człowieka
wobec zła wnikającego z niezwykłą siłą w jego jestestwo lub − jak u Czcibora-
-Piotrowskiego − „otorbionego” sensami symbolicznymi.

Ale jak długo można żyć w takim stanie, ogłuszony, nieczuły, zamykający się w sobie,
tak z dnia na dzień, myśląc, przypominając sobie tamto, budząc się w nocy wciąż z tym
samym snem, siadając na łóżku bez ruchu i bez słowa, tępo patrząc w ciemną pustkę,
która nie była już nawet żalem, jedynie nieokreślonym wyrzutem, że czegoś się nie
zrobiło, tylko czego? bo co mógł zrobić? najwyżej wykrzyczeć się, wypluć te wszyst-
kie słowa, które się zbierały w piersi, aż stały się uciążliwością nie do zniesienia,
a przecież naprawdę miał dopiero dwanaście lat, świat wabił odkryciami i chciałby
biec przed siebie, aż do zatraty tchu, aż do radosnego zamroczenia83.

Oto koszmar wtajemniczenia, ból adolescencji, bezbronności, ból trwania
w świecie koszmaru, zła, okrucieństwa, tryumfu śmierci, najgłębszego zaprzecze-
nia wszelkim wartościom witalnym. Opowieść o miłości opromieniającej historię
wygnania z raju została zanegowana. W przerażającym świecie nie ma miejsca
na czułość i delikatność, na pierwsze porywy serca, próby zbliżenia. Jest gwałt
w najczystszej postaci.

Wkrótce po przeżyciach traumatycznych Marek doświadczył erotycznego
wtajemniczenia, które otwierało nadzieję na katharsis. Nieco od niego starsza
Karola na jego oczach przymierzała suknie, kusząc go pięknem swych kobiecych
kształtów. Chłopak dał się wciągnąć w tę grę, która otwierała przed nim „jakiś
niedostrzegany przedtem nigdy z bliska niezwykły świat”, przeżywał silne emocje.
Delikatnie dotknął piersi Karoli:

A potem, bo ona nie poruszyła się i znowu nie powiedziała nic, ujął jeszcze ostrożniej
w palce i poczuł, jak pod nimi twardo i ciasno uformowane ciało ustępuje miękko, niby
gąbka, ciepłe, dziwne, obciągnięte gładką skórą. Aż nagle, zanim oderwał dłoń, tamto
straszne przypomnienie sprzed miesięcy zatrzęsło nim całym, podcinając oddech. I się
cofnął. [...] Zaraz potem, jak szalony, biegł po schodach na dół i kiedy wpadł do swo-
jego pokoju, rzucił się, nie zapalając lampy, na rozścielone łóżko, dusząc w sobie łzy,
krztusząc się szlochem i zaciskając pięści. [...] Łzy płynęły obficie i nie do powstrzy-
mania, gorące, słone, piekły w gardle, jak ogień, szloch ściskał gdzieś w krtani i tamto

82 Ibidem, s. 103.
83 Ibidem, s. 103-104.
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przypomnienie, tamten widok okropny z jesieni, ten dół z piaskarni, wypełniony tru-
pami okaleczonych kobiet, nie chciał sprzed oczu przepaść84.

Czy w ogóle możliwa jest ucieczka przed traumą? Skoro doświadczenia pierw-
szej miłości kształtują obraz wszystkich dalszych, skoro pierwsze doświadczenia
erotyczne fundują wszystkie inne i decydują o ich charakterze, chłopak, a potem
mężczyzna będzie skazany na ciągłą weryfikację wspomnień, szukanie punktów
oparcia, sposobów przewartościowań, uruchamianie mechanizmów blokowania
pamięci85. Już jako chłopak „starał się zapomnieć”; jako mężczyzna, by podjąć
pełne życie, dojrzeć do miłości i znaleźć w niej realizację swego człowieczeń-
stwa, będzie musiał dokonywać głębokich rozliczeń z przeszłością, nadawać
wspomnieniom nową wartość lub spychać je w sferę niebytu. Miłość i śmierć,
piękno i skrajna odrażająca brzydota splotły się w pohańbioną całość. „Bohater
będzie już na zawsze zakładnikiem owego doświadczenia − pisze Przemysław
Czapliński − pozostanie w nim impuls nieskończonego odtwarzania przeszłości,
imperatyw zrozumienia wszystkiego, co w tym doświadczeniu się skryło, i wymóg
wypracowania języka, w którym ową całość wypowie”86.

Równie brutalnie oddaje Odojewski scenę inicjacji erotycznej w opowiadaniu
Cyrk przyjechał, cyrk odjechał. Pierwszą kobietą, z którą obcuje młodziutki chło-
piec, jest cyrkowa pokraka, odpowiednik dzikiego, kulawego garbusa z powieści
Victora Hugo − samotna, dziecięca z wyglądu; chłopak jest dla niej smutną na-
miastką mężczyzny, ona dla niego przeszytą bólem tajemnicą, okaleczoną pełnią
kobiecości.

[Chłopiec] nic nie wie o kobiecej tęsknocie niespełnionych pragnień, o niezaspoko-
jeniu, a już zupełnie, ale to zupełnie nic o kobiecej samotności. Nie wie również nic
o nieszczęściu kobiecego ciała naznaczonego przez los od dzieciństwa innością, czy-
niącą je niezdolnym do odwzajemnienia miłości mężczyzny, ale przecież nie zabez-
pieczającą go przed pragnieniem tej miłości87.

Pierwsze zmysłowe uniesienie jest napiętnowane głębokim tragizmem obcości,
jest uniesieniem substytucyjnym czy kompensacyjnym, jeśli rzecz ująć z perspek-
tywy kobiety, która „drobnymi, jak u lalki, palcami” pokonuje nieśmiałość
i wstydliwość ciała małego partnera. Miłość była jedynie porywem zmysłów,
pozostawiła wspomnienie bólu pośpiesznej rozłąki i całkowitego niespełnienia.
Nie ma tu miejsca na romantyczne westchnienia i gesty, nadzieję ożywiającą

84 Ibidem, s. 121-122.
85 Por. D.L. Schacter, Grzech blokowania [w:] tegoż, Siedem grzechów pamięci, op. cit.
86 P. Czapliński, Wzniosłe tęsknoty, op. cit., s. 146.
87 W. Odojewski, Cyrk przyjechał, cyrk odjechał [w:] tegoż, Jedźmy, wracajmy i inne opowia-

dania, op. cit., s. 159-160.
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tęsknotę, wspomnienia, rozpamiętywania, listy; z całej tej kulturowej rekwizy-
torni pozostała już tylko nierozwiązywalna zagadka i wszechogarniająca trwoga
przed prawami życia.

Miłość stała się więc chaosem, podobnie jak świat i człowiek z całą jego rze-
czywistością psychiczną. Z wymarzonej krainy bezrefleksyjnego szczęścia
przekształciła się w sferę doznań traumatycznych, wyniszczających, pozbawiają-
cych nadziei na jasną przyszłość.

Najpierw więc literatura odkryła dziecięcy erotyzm, poddała go analizie, następ-
nie ujawniła jego konstytutywne dla rozwoju całej osobowości znaczenie, wreszcie
− podmyła fundament rajskiego obrazu pierwszych erotycznych uniesień, które
straciły wymiar sentymentalny i nasycone zostały bólem zła i grzechu, traumą
cierpienia. Odtąd miłość młodzieńcza nie daje już azylu bezpieczeństwa, nie
poddaje się klasycznie rozumianej sakralizacji, wymyka się konwencjonalnym
ujęciom. Jest to efekt zdumiewającego dialogu czasów i kultur, dialogu, który
prowadzi do demistyfikacji dzieciństwa.

Nie inaczej jest w literaturze europejskiej. Oskar Matzerath (Blaszany bębenek
Grassa), który z własnej woli na zawsze pozostał dzieckiem, zaznaje wtajemni-
czenia erotycznego na początku wojny, jego kochanka, Maria, wkrótce staje się
kochanką jego ojca. Chłopcy z Niepokojów wychowanka Törlessa Roberta Musila
przeżywają inicjację brutalną i niepokojącą (pogranicze sadyzmu i homoseksua-
lizmu). Pierwsza miłość nie daje żadnego azylu bezpieczeństwa, zresztą nie dawała
już w Prusowskim Antku, w powieściach Zoli, w prozie Korczaka. W świecie,
w którym dojrzewają bohaterowie, nie ma jasnych punktów oparcia. Stąd też
powrót w wieku dojrzałym do mitycznych doświadczeń granicznych (pierwsza
miłość, pierwszy pocałunek, pierwsza kobieta) nie daje już nadziei ani na zna-
lezienie sensu i ładu, ani na odtworzenie pełni i świeżości doznań, których
intensywność wydawała się niepodważalnym atrybutem dzieciństwa i młodości
i pozwalała poprzez wspominanie sakralizować lata dojrzałego życia.
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Relacje między człowiekiem młodym a dojrzałym (starym) wywoływały licz-
ne dyskusje wśród humanistów, którzy ich wzór znajdowali w posłuszeństwie
i wychowaniu, a więc władzy i miłości, jakie cechowały stosunki między ojcem
i synem1. Chrześcijańscy święci rzadko umierali za młodu, ich cnoty, jak dowodzi
lektura Złotej legendy Jakuba de Voragine, ujawniały się już w dzieciństwie lub
młodości, ale świętość zazwyczaj miała szansę w pełni rozkwitnąć w rozlicznych
próbach losu. Starożytni mędrcy i filozofowie byli ludźmi sędziwymi. Pisarzy
i monarchów portretowano w taki sposób, by wyeksponować ich doświadczenie
życiowe, utożsamiane z mądrością. Wielu plemionom pierwotnym towarzyszą
rady starców, w parlamentach do naszych czasów funkcjonują konwenty seniorów.
Młodzieniec wykorzystywał różne sposobności, by wejść w posiadanie wiedzy
i doświadczenia wieku sędziwego, a naśladowanie mędrców uważano za podsta-
wową cnotę młodości.

Sabine Melchior-Bonnet dowodzi, że poczynając od XVIII w. autorytet starości
ulegał osłabieniu; konsekwencją tych przemian był „wiek XIX [który] dopomógł
uśmierceniu ojca”2. Proces ten następował stopniowo. Pierwszym etapem było
przyswojenie w kulturze przeświadczenia o niewinności dziecka, co − jak dowo-
dzi Philippe Ariès w rozprawie L’enfant et la vie familiale sous l’ancien regime3

− miało miejsce około wieku XVII; czystość i niewinność dziecka były od tej
pory uważane za odbicie czystości i niewinności Boga. Do chwały dzieciństwa
przyczynił się niewątpliwie obraz życia Jezusa, postaci małych męczenników,
dzieje dziecięcej wyprawy krzyżowej z czasów Innocentego III. Dzieciństwo to
tyle, co trwanie w świecie raju, trwanie przed upadkiem i przed grzechem, zako-
rzenienie w naturze (Rousseau), niewinność, prostota i skromność. W kulturze
barokowej między dzieckiem i dorosłym mężczyzną pojawia się nowa postać:
jest nią Cherubin, „gołowąs” o dziewczęcych rysach. Zmężniałym Cherubinem
jest młody wojownik, sprawny, nieulękniony, pełen werwy. W wielokrotnie już
przywoływanej pracy Philippe Ariès dowodzi, że „pierwszym typowym nowo-
czesnym młodzieńcem jest Zygfryd Wagnera. Muzyka Zygfryda wyraża po raz
pierwszy tę mieszaninę czystości (tymczasowej), siły fizycznej, naturalności,
spontaniczności i radości życia, która sprawiła, że młodzieniec stał się bohaterem

1 Por. Historia ojców i ojcostwa, op. cit., pass.
2 S. Melchior-Bonnet, Od Gersona do Montaigne’a.Władza i miłość [w:] Historia ojców i ojcostwa,

op. cit.
3 Ph. Ariès, L’enfant et la vie familiale sous l’anciene regime, Paris 1973.
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naszego wieku XX”4. Niegdyś dzieciństwo graniczyło bezpośrednio z wiekiem
dojrzałym. Sfera buforowa, sfera graniczna rozrastała się z czasem, wchłaniając
w siebie właściwości obu okresów życia: z dzieciństwa przejmowała niewinność,
z wieku dojrzałego − stanowczość.

Dwudziestowieczny kult młodości ma swoje źródła w dziewiętnastowiecznym
procesie deprecjonowania starości.

Niechaj kogo wiek zamroczy,
Chyląc ku ziemi poradlone czoło,
Takie widzi świata koło,
Jakie tępymi zakreśla oczy

− drwił Mickiewicz w Odzie do młodości. Młodość wyniesiona nad intelektualne
i emocjonalne niedołęstwo starości − to obiegowy romantyczny motyw, pojawia-
jący się od początku epoki po jej kres. Być młodym oznacza przede wszystkim
tyle, co być kreatorem, być istotą zdolną do twórczego działania, przełamy-
wać stereotypy, „pchać bryłę z posad świata”. Jeszcze Antoni Edward Odyniec
upominał się o szacunek dla wieku sędziwego, sarkastycznie kpiąc z nowych cza-
sów i nowych stereotypów:

Na co dziś komu wiek długi
Do nauki i zasługi.
Kiedy to wszystko dla młodzi
Samo z natchnienia przychodzi.
I kiedy z ust jej moc ducha
Jak para w słowach wybucha,
Stary pielgrzymie! Co żywo
Zmykaj przed lokomotywą!5

Ta romantyczna postawa udzieliła się warszawskim pozytywistom. Aleksander
Świętochowski pisał:

W y wszyscy, którym już tylko siwizna i zmarszczki pozostały na obronę zdań włas-
nych, pamiętajcież, na Boga, że i słońce ma swoje południe. Czyż chcecie swój zachód
przeciągnąć dlatego, ażeby wschód jak najpóźniej nastąpił? [...] Próżne są Wasze woła-
nia, że młodość, wyrzekłszy się szacunku dla starszych, pędzi w szalonych skokach.
Każdy jej błąd jest ojcem nowej prawdy, tymczasem Wasza ostygła i wyczerpana
dusza może wydzielać z siebie tylko zarodki śmierci6.

4 Ph. Ariès, Historia dzieciństwa, op. cit., s. 40.
5 „Kłosy” 1869, nr 255. Cyt. za: Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, oprac.

J. Kulczycka-Saloni, BN I 249, Wrocław 1985, s. 59.
6 A. Świętochowski, My i Wy. „Przegląd Tygodniowy” 1871, nr 44. Cyt. za: ibidem, s. 59-61.
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U źródeł wypowiedzi pozytywisty leży paradygmat romantyczny, który ożyje
jeszcze nieraz. Młodość, u Świętochowskiego utożsamiana z tym, co nowe oraz
inspirujące, zmienia obraz świata. Podobnie pisał po latach Stanisław Brzo-
zowski:

My młodzi wnosimy z sobą głębokie duchowe tchnienie, które godzi się raczej z bluź-
nierstwem i zaprzeczeniem niż z obojętnością, ospałą i wyziębłą, którego pierwszym
hasłem − całkowita i bezwzględna swoboda myśli i dusz. Życie musi na nowo stać się
czymś głębokim, szczerym i dostojnym7.

Starość została ostatecznie skompromitowana.
Pochwała buntu wobec pokolenia rodziców, wychowawców, nauczycieli prze-

niknęła do literatury kierowanej do młodych odbiorców. Pierwszy Janusz Korczak
podniósł dziecięco-młodzieńczy bunt do rangi naczelnego imperatywu moralnego;
źródeł tej postawy „pisarza, wychowawcy i myśliciela”, jak głosi podtytuł jednej
z prac na jego temat8, należy upatrywać przede wszystkim w inspiracjach filozo-
ficznych, które ukształtowały poglądy na człowieka i sens egzystencji. Filozo-
ficzne konstatacje odnosi Korczak do dziecka, jest przy tym konsekwentny, nie
stosuje żadnej „taryfy ulgowej” i właśnie w dziecku dostrzega pełnię człowie-
czeństwa, tym ważniejszą, że zwróconą ku przyszłości, nadwrażliwą i bezbronną,
a przy tym pozbawioną wszelkich praw. Byłoby oczywistą przesadą stwierdze-
nie, że dziecko jest w ujęciu Korczaka „forpocztą ewolucji psychicznej” w takim
sensie, jaki nadali temu terminowi twórcy słynnego manifestu, nie ulega jednak
wątpliwości, że echa modernistycznych dyskusji literackich i sporów świato-
poglądowych znacząco wpłynęły na sposób postrzegania dziecka, dzieciństwa
i młodości, na gloryfikację postawy buntu i niezgody na zastany świat, na kult
mocy paradoksalnie kumulującej się w słabym człowieku.

Pisarstwo Korczaka funduje się na przeświadczeniu o odrębności dziecięcego
(Król Maciuś...) i młodzieńczego (Spowiedź motyla) świata, który rządzi się włas-
nymi prawami, własną logiką zdarzeń, ma własną, niepowtarzalną dramaturgię
cierpień9. Twórczość pisarza jest ufundowana na lekturze dzieł Schopenhauera,
św. Franciszka i zwłaszcza Nietzschego, które fascynowały wielu na przełomie
wieków, a więc w czasie, gdy kształtowała się osobowość − i ludzka, i artystyczna
− Korczaka. Radykalizm jego myśli ma swoje źródła w formacji pokoleniowej, jej
poszukiwaniach i dylematach, w jej dążeniach heroicznych, kulcie jednostki twór-
czej, której przyznaje się prawo, niekiedy wręcz nakłada obowiązek prometejskiego

7 S. Brzozowski, My młodzi. „Głos” 1902, nr 50. Cyt. za: Programy i dyskusje literackie okresu
Młodej Polski, op. cit., s. 128.

8 Janusz Korczak. Pisarz − wychowawca − myśliciel, op. cit.
9 A. Kubale, Dziecko romantyczne, op. cit.
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buntu10 skierowanego przeciw złowieszczej współczesności: „walczymy nie o dzień
8-godzinny − nie o język polski w szkółkach − walczymy o całego człowieka −
którego szczytem, podziemną wartością i najgłębszym logarytmem jest Dusza”
− pisał Tadeusz Miciński11. Korczak idzie tropem tych koncepcji, rozwija je, maksy-
malizuje: w centrum społecznego kosmosu stawia dziecko traktując je jako kwin-
tesencję człowieka, jego sił twórczych w najwyższej kulminacji i potencjalności.

Korczak czyta Schopenhauera i z rozważań filozofa wyprowadza kategorię bólu
egzystencjalnego, schemat „chorej duszy” wypełnionej smutkiem i melancholią.
Czyta św. Franciszka, znajdując w nim z jednej strony pochwałę tego, co małe
i ułomne, z drugiej − radość życia i zgodę na cierpienie. „Zgody i radości nie czer-
pie się ze świata, lecz się je w świat wkłada” − pisał Staff we wstępie do Kwiatków
św. Franciszka. I dodawał: „A droga doń długa: praca nad sobą, a ścieżka doń
żmudna: doskonalenie się wewnętrzne”12.

Korczak czyta przede wszystkim Nietzschego − tak go czyta jak współcześni:
gwałtownie krytykuje mieszczaństwo, bezkompromisowo neguje wartości świata
współczesnego i głosi postulat przebudowy człowieka. Nietzscheańska koncepcja
jednostkowej emancypacji i dezalienacji znajduje szczególne odczytanie w posta-
ciach dziecięcych i młodzieńczych bohaterów Korczaka. Z jednej strony, bohate-
rowie ci mają moc buntowania się przeciw światu, z drugiej, narzucają mu własną
wolę. Jest to dosłownie nad-moralność. I nadczłowiek, który stoi poza moralnoś-
cią, rozumianą wedle skarlałej, plugawej, mieszczańskiej miary. Korczak podąża
drogą Nietzschego, jaskrawymi przykładami ilustruje zasadność krytyki społe-
czeństwa skoncentrowanego na negacji i destrukcji wszystkiego, co samodzielne,
na iluzorycznej wierze jednostek słabych w realność własnych cnót i niewolniczo
utożsamiających się ze sprawowaną funkcją.

Możliwym jest jednak − pisał Miciński − inny typ bohaterów − pokazał nam go Nietzsche:
tacy, dla których czyny bohaterskie są ich emanacją żywiołową, radosną, bo wypływają
nie z okaleczenia swej jaźni, lecz z poczucia siły, z rozszerzenia jaźni. I to są ludzie, którzy
spełniają czyny własne, oryginalne, nie narzucone, są to twórcze umysły i twórcze dłonie13.

Kilka lat wcześniej Stanisław Lack pisał o dwóch pierwiastkach, które syntety-
zują się w koncepcji nadczłowieka: „dziecinny-prymitywny” i „intelektualny”14.

10 Por. M. Wyka, Z problemów młodopolskiego heroizmu [w:] tejże, Światopoglądy młodopolskie,
Kraków 1996.

11 T. Miciński, Do źródeł duszy polskiej, Lwów 1906, s. 172. Cyt. za: M. Wyka, Z problemów
młodopolskiego heroizmu, op. cit., s. 103.

12 L. Staff, Wstęp do: Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu, Lwów 1910, s. XVIII.
13 K. Irzykowski, Czyn i słowo, Lwów 1913, s. 26-27. Cyt. za: M. Wyka, Z problemów młodo-

polskiego heroizmu, op. cit., s. 112.
14 S. Lack, Sfinks. Człowiek czynu. „Młodość” 1900, z. VI.
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Dziecięcość, zgodnie z „biblią nietzscheanizmu”, jest najwyższym wcieleniem
ducha ludzkiego, najwyższą formą bytu, figurą prawdziwej wolności człowieka-
-artysty, który potrafi bezinteresownie budować nową rzeczywistość i głosić
światu „święte Tak”. Tako rzecze Zaratustra daje wykładnię trzech przemian du-
cha, trzech etapów jego metamorfozy; są nimi: wielbłąd, lew i dziecko. Wielbłąd
dźwiga ciężary życia, przyjmuje je na siebie bez buntu. Lew buntuje się, narzuca
światu „święte Nie”, jednakże „nie jest on w stanie nic nowego stworzyć. Potrafi
to dziecko. Dlatego trzeba jeszcze trzeciej metamorfozy ducha: przeobrażenia
w dziecko. Dziecko jest stworzeniem niewinnym i potrafi zapominać. Zabawa
dziecka może być nowym początkiem czegoś, bo dziecko odnosi się z aprobatą
do całego świata. Dzięki świętemu Tak, z jakim dziecko reaguje na świat, mogą
powstawać rzeczy i wartości nowe”15.

Dziecko wykracza zatem poza horyzont prometejskiego buntu, jest czymś
więcej niż lwem-rewolucjonistą − jest bezinteresownym twórcą nowego świata.
U źródeł tej kreacji zawsze leży bunt (Dziecko salonu), postawa niezgody, poczu-
cie niespełnienia, niezaspokojenia, ale i nadmiaru mocy, która nie znajduje ujścia
w obszarze czynu16. Bunt prowadzi do ujawnienia teatralności świata, w którym
role zostały przypisane wszystkim ogniwom życia społecznego; teatr świata obej-
muje tu nie tyle kategorie związane z porządkiem życia i śmierci, ile obszar
społecznego funkcjonowania człowieka-maski, człowieka-marionetki (szczególnie
wyrazistym tego przykładem są początkowe sceny Króla Maciusia I, gdy mały
bohater obserwuje posiedzenie rady ministrów). Źródłem buntu jest zakwestio-
nowanie społecznych ról17.

Dziecko (młodzieniec) to jednostka silna i nieujarzmiona, artysta rzeźbiący
własne wnętrze, broniący prawa do skrajnego indywidualizmu; piękny, radosny
mocarz przeciwstawiony chorej, dekadenckiej duszy. Przyjęcie postawy dziecka
prowadzi do dwojakich rezultatów. Pierwszy, ujawniający się najpierw w postaci
zabawy, obejmuje kategorię wolności tragicznej: wolność prowadzi bohatera do
klęski (dylogia o Królu Maciusiu), ale jednocześnie pozwala mu na doświad-
czenie pełni i bezwzględnej realności życia. Każdy z Korczakowskich bohate-
rów dojrzewa do tej świadomości, zyskuje pełnię człowieczeństwa wyrasta-
jąc z myślenia zabawowego (Kajtuś Czarodziej) lub utopijnego (Dziecko salonu,

15 K. Sauerland, Przewartościowanie wartości w obliczu śmierci Boga (Friedrich Nietzsche)
[w:] tegoż, Od Diltheya do Adorna. Studia z estetyki niemieckiej, Warszawa 1986, s. 72.

16 Parantele z wczesną twórczością Staffa są tu oczywiste; por. m.in. I. Maciejewska, Leopold
Staff. Lwowski okres twórczości, Warszawa 1965, pass.

17 Integralnym elementem tych ról są relacje rodzinne: ojciec i matka stoją w pozycji właścicieli
dziecka; stąd drastyczne obrazy sprzedawania dzieci (Dzieci ulicy, Sława), demoralizacji sięgającej
aż do nakłaniania nieletnich do prostytucji (Dziecko salonu), sceny ukazujące dramat odosobnienia,
odrzucenia, cierpienia, które stają się nieodłącznymi elementami dziecięcej egzystencji.



430

Część IV. Piekło Ikara

Król Maciuś...). Dojrzałość osiąga poprzez cierpienie (Spowiedź motyla). Prowadzi
ono ku doświadczeniu granicznemu: jest nim klęska utopii, kres postawy ludycz-
nej, niemożność rozwiązania fundamentalnych dylematów egzystencji ludzkiej.

Korczakowska lektura Nietzschego jest, oczywiście, wybiórcza i niekompletna,
fragmentaryczna i subiektywna. Pisarz odnosi filozoficzne koncepcje człowieka,
społeczeństwa i moralności do interesującego go wycinka świata. Przyznaje
Nietzschemu rację, że jedyna różnica między ludźmi polega na tym, iż jedni są
silni, inni zaś słabi. Lekcja tej wykładni ma charakter dwojaki. Z jednej strony
w istocie dziecko (młodzieniec) jako „słaby” pozostaje pod nieograniczoną wła-
dzą dorosłego, ukazanego w roli tyrana i stróża ustalonego porządku niewolni-
czych cnót. Znakomity tego przykład daje pierwsza scena Dziecka salonu − ta,
w której bohaterowi śni się, że jest psem prowadzonym na smyczy18. Problem
wychowania to ważna kwestia, w której widać fundamentalne związki Korczaka
z Nietzschem − w koncepcji obu myślicieli tzw. oddziaływanie pedagogiczne
prowadzi do unifikacji i zniewolenia. Podstawowe wartości współczesnego świata
− wolność i równość − zyskują w ujęciu Korczaka pełną dramatyzmu interpre-
tację. Pisarz oczywiście też jest przeciw wolności i równości rozumianej w taki
sposób, jak kreśli to Dziecko salonu. Równolegle daje wykładnię Nietzscheań-
skiej tezy o istocie nadczłowieka, który ma realizować człowieczeństwo poprzez
wewnętrzny rozwój i aktywność. I to jest drugi wniosek z lektury filozofa: proto-
plastę nadczłowieka znajduje Korczak w dziecku, przekształcającym się w mło-
dzieńca (historia Króla Maciusia).

W tak ujętej kreacji bohatera nie ma miejsca na proces wychowania oparty
na tzw. dialogu niesymetrycznym, zakładającym jednostronny przepływ wzor-
ców; zastępuje go autokreacja silnego wewnętrznie, dynamicznego, dionizyjskiego
człowieka, który sam dla siebie jest przewodnikiem, sam aktualizuje najwyższe
wartości i aktywizuje innych do ich realizacji. Nietzsche dowodził, że proces
wychowania nie jest w stanie dać dziecięcej psyche niczego, w co nie jest ona
pierwotnie wyposażona. Korczak idzie znacznie dalej: pokazuje, że wychowanie
jest narzucone przez niewolniczą większość, którą tworzą ludzie słabi, głupi i przy-
ziemni, schorowane, dekadenckie dusze pozbawione duchowych potrzeb i nie
odczuwające niepokoju egzystencjalnego. Wychowanie to zniewolenie narzuco-
ne przez tyranię niewolników własnej cielesności i duchowego marazmu, przez
dekadentów i filistrów (niezależnie od imion, które noszą). Temu wychowaniu
przeciwstawia Korczak w swych pracach pedagogicznych i działalności repub-
likę dziecięcą − taką, która wolna jest od filisterskich działań niszczących potęgę
ducha. Całe bowiem wychowanie − przywołajmy raz jeszcze początkową scenę
Dziecka salonu − prowadzi do ujarzmienia człowieka i uczynienia zeń niewolnika

18 Szerzej kwestię tę omawia Irena Maciejewska w artykule Narodziny formy. Pierwsze powieści
Janusza Korczaka [w:] Janusz Korczak. Pisarz − wychowawca − myśliciel, op. cit.
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zbiorowości. Niewolnicy chcą wychować niewolników, niezdolnych do buntu.
Dlatego młodzieńczy bunt jest błogosławieństwem.

Sens ludzkiej egzystencji wyprowadza Korczak − konsekwentnie idąc tropem
Nietzschego − nie z przesłanek transcendentalnych19, lecz z samego bytu, które-
go istotą jest przekraczanie przez człowieka własnych granic, przezwyciężanie
siebie, wieczne dążenie i ciągły rozwój; wszystko to czyni z człowieka pana
własnego losu, powoduje, że ustanawia on własne prawa i wartości, burzy świat
zastany, podejmuje ryzyko. Jesteśmy w epicentrum duchowego świata Korcza-
kowskich bohaterów. To oni są niespokojnymi duchami, to oni − powolni żywio-
łowi destrukcji i twórczości − przekształcają postać świata. Są szansą przezwy-
ciężenia wielkiego społecznego kryzysu wartości i kryzysu człowieczeństwa.

Stawia to w nowej sytuacji odbiorcę. Lektura staje się dla czytelnika wezwa-
niem do wolności − takiej samej, jakiej doświadczają Korczakowscy bohaterowie;
wezwaniem do woli mocy i siły ducha, przekraczania społecznych norm i zale-
ceń kształtowanych przez zastaną rzeczywistość. Będąc manifestacją niezgody
na świat (a taką manifestację znajdujemy od Dziecka salonu po Kajtusia Czaro-
dzieja), manifestacją indywidualizmu i subiektywizmu, lektura staje się dla hipo-
tetycznego odbiorcy doświadczeniem wolności. Jest to znacznie więcej, niż − jak
to określiła Jadwiga Bińczycka − „utopijna pedagogika humanistyczna”20. Lektura
dzieła wpisuje się w humanistyczne doświadczenie młodości, u źródeł której leży
oparta na swobodzie ducha wolność.

Do tego doświadczenia prowadzi Korczak konsekwentnie. Rezygnuje z wszech-
wiedzącego narratora, ogranicza zakres jego kompetencji, by przyjąć perspektywę
dziecka postrzegającego świat, rozpoznającego go i zadziwionego nim, stopnio-
wo dojrzewającego do wieku młodzieńczego. Subiektywnie postrzegany świat
dzieciństwa zmienia się wraz z kierunkiem doświadczeń narratora-bohatera, jego
psychicznym rozwojem, horyzontem przemyśleń, wiedzy, obszarem cierpienia.
Prowadzi to w sposób naturalny do „przewartościowania wartości” − każdy z Kor-
czakowskich bohaterów zmienia się pod wpływem zdarzeń fabularnych, włas-
nych przeżyć, doznań, spostrzeżeń, cierpień. Równolegle wraz z biegiem dzieła
ewoluuje narrator; szczególnym tego dowodem jest dylogia o Królu Maciusiu,
w której widać wyraźnie, jak przemiany w sferze mentalnej bohatera znajdują
odzwierciedlenie w sferze języka narracji: w początkowych partiach jest on prosty,
nasycony krótkimi wypowiedzeniami o charakterze zdań współrzędnie złożonych
i umiarkowanie stylizowany na język małego dziecka, z czasem zyskuje wyższy

19 Zagadnienie religijności Korczaka zostało omówione przez Krystynę Starczewską w artykule
Świadomość religijna Janusza Korczaka [w:] Janusz Korczak. Pisarz..., op. cit.; por. również P. Maty-
wiecki, Duchowa i realna podróż Korczaka do Palestyny. (Kilka myśli) [w:] ibidem.

20 J. Bińczycka, Janusz Korczak a pedagogika humanistyczna [w:] W Korczakowskim kręgu.
Biuletyn Polskiego Komitetu Korczakowskiego Nr 25, Zielona Góra 1989.
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stopień komplikacji (zgodnie z dynamiką kompetencji językowych bohatera pro-
wadzącego21).

Przemiany narracji i narratora towarzyszą konsekwentnemu procesowi rozwoju
duchowego Korczakowskich buntowników. Proces ten prowadzi ku doświadcze-
niom szczególnie bolesnym. Korczak nie dąży do oddania obiektywnej i bez-
względnej prawdy − zgodnie z koncepcjami Nietzschego i modernistyczną kon-
cepcją świata i człowieka byłaby ona zaledwie złudzeniem. Prawda świata zostaje
zastąpiona przez prawdę człowieka; Korczakowski bohater, narrator, a w kon-
sekwencji również czytelnik do tej prawdy człowieka zbliża się, doświadczając
zarazem prawdy o sobie. Pierwszym jej elementem jest heroiczne rozpoznanie
sytuacji egzystencjalnej. Poświęca jej pisarz szczególnie wiele uwagi. W świecie,
w którym nie ma miejsca na indywidualność, a dziecko traktowane jest jak towar
(wstrząsające obrazy odsprzedawania dzieci w Dzieciach ulicy i Sławie), zadaniem
małego człowieka jest przekroczenie ustalonych ram, poza którymi rozciąga się
wielka przestrzeń niewiadomego.

Siedzi dwoje dzieci małych pod drzewem, dwoje dzieci opuszczonych, dzieci-sierot.
Siedzą one pod drzewem i patrzą w dal, a tam miasto, do którego wejść mają, którego
nie znają. Ciekawość, niepokój i radość przepełnia serca dzieci. Jak zwie się to miasto?
Imię jego: „Życie”. Co im miasto-życie w darze przyniesie?22

Przedkorczakowska literatura zasadniczo dawała wzory osobowe jasne i jedno-
znaczne: bohater, a wraz z nim czytelnik, miał świadomość wartości, ku którym
zmierzał. Dla Korczakowskiego dziecka i młodzieńca przyszłość − ukazana tu
pod postacią symbolicznego „miasta-życia” − jest obszarem trudnych wyborów
i wielkich tajemnic, labiryntem egzystencji. Antka z Dzieci ulicy „ciągnęła [...]
do miasta jakaś wielka siła, której musiał ulec”23; miasto jest dla niego rewirem,
poza którym trudno żyć, ale jednocześnie całym światem, miejscem prawdzi-
wego i pełnego bytu. Wieś, na którą zabiera go przypadkowy, zdjęty litością
opiekun, jest w gruncie rzeczy ucieczką od życia. Widok miasta przyciąga jego
uwagę, „zajmuje go”24, miasto bowiem, w przeciwieństwie do natury, jest rze-
czywistością na wskroś ludzką. Antek, jak wszyscy bohaterowie Korczaka, musi
żyć pośród ludzi. Przyszłość jest nieznana, jest zagadką nierozwiązywalną
i wywołującą niepokój. Jego źródłem jest nie tylko lęk przed nieznanymi
rozstrzygnięciami losu − te kwestie sytuują się niejako poza obszarem refleksji

21 Na temat języka Korczaka zob. K. Gąsiorek, Od słowa do tekstu. O języku i stylach Janusza
Korczaka, Kraków 1997.

22 J. Korczak, Dzieci ulicy. Wyd. cyt.: J. Korczak, Dzieła, t. I: Dzieci ulicy. Dziecko salonu,
Warszawa 1992, s. 94.

23 Ibidem, s. 102.
24 Ibidem, s. 169.
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bohatera − ma on dostatecznie wiele siły, by przeciwstawić się niesprzyjającym
okolicznościom, udźwignąć klęskę wobec niefortunnego biegu zdarzeń, ale jedno-
cześnie kształtować własną pełnię, własne człowieczeństwo (Bankructwo małego
Dżeka). Stałym komponentem tego niepokoju jest zagrożenie destrukcją własnego
życia duchowego, własnego człowieczeństwa, humanistycznego wymiaru egzys-
tencji (Spowiedź motyla)25:

Motylem jestem.
Upojony życiem, młodością, nie wiem jeszcze, dokąd się zwrócić, ale nie pójdę za wami.
Nie pozwolę życiu zmiąć swych barwnych skrzydeł, nie pozwolę zniszczyć swego lotu26.

Życie ujmowane jest tu jako proces autokreacji tworzenia, wznoszenia siebie
i budowania wśród burz, namiętności, pytań, niezaspokojenia, a idąc dalej −
również lęku przed obłędem młodości27.

Korczakowskie dziecko pyta o istotę i prawa świata; cykl wyrosłych na grun-
cie moralnego niepokoju pytań „dlaczego” postawionych przez bohatera Sławy
prowadzi ku gorzkiej refleksji: „Dlaczego ludzie są gorsi od wilków? Boć syty
wilk pozwoli się najeść głodnemu”28. Pytanie pozostaje bez odpowiedzi; i choć
ma ono, oczywiście, ponadczasowy wymiar moralny, odnosi się bezpośrednio do
oceny zastanej rzeczywistości, jest rodzajem autorskiego przesłania ukierunkowa-
nego na kształtowanie postawy łączącej bunt i niezgodę z najwyższymi wartościa-
mi witalnymi aktualizowanymi w dziecku-młodzieńcu-nadczłowieku i otwierają-
cymi możliwość ich restytucji przez tych, którzy stają się uczestnikami procesu
komunikacji literackiej.

Korczak nie widzi w dzieciństwie i młodości jakiejś siły ozdrowieńczej, reme-
dium na zło świata, widzi natomiast konieczność ukształtowania człowieka wyras-
tającego na glebie buntu i niezgody (nietzscheańskie „święte Nie”) oraz twórczego
aktywizmu („święte Tak”). Dla tego buntownika nie ma łatwej drogi sentymen-
talnego tryumfu prawdy, dobra i piękna, przeciwnie: w klęsce bohatera tkwi zna-
mię zwycięstwa (Król Maciuś na Wyspie Bezludnej). Każdego z Korczakowskich
bohaterów czeka utkany w dramatycznej materii bytu los cierpiącego zwycięzcy.
W chwale bohatera tkwi źródło klęski (Król Maciuś I, Kajtuś Czarodziej).

25 Pisała o tym Małgorzata Baranowska w artykule Młodość jako grzech [w:] Mit dzieciństwa
w sztuce młodopolskiej, op. cit.

26 J. Korczak, Spowiedź motyla. Wyd. cyt.: J. Korczak, Dzieła, t. VI: Sława. Opowiadania
(1898-1914), Warszawa 1996, s. 178.

27 Por. M. Baranowska, Młodość jako grzech..., op. cit., s. 61. Baranowska przywołuje znane
zdanie ze Spowiedzi motyla: „A może młodość jest naprawdę obłędem?”.

28 J. Korczak, Sława. Wyd. cyt.: J. Korczak, Dzieła, t. VI Sława. Opowiadania (1898-1914),
op. cit., s. 38.
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To jeden z wielu Korczakowskich paradoksów. Powołani przez pisarza boha-
terowie są niespokojni, wyrastają ponad świat, z którym przyszło im się zmagać,
poszukują istotnych wartości życia − takich, które pozwalają życie porządkować,
nadawać mu sens. Każdy z nich przechodzi głęboką szkołę cierpienia, każdy jest
samotny i heroiczny, każdy, zmierzając do wytyczonego przez siebie celu, zmie-
rza nieuchronnie do klęski. Osiągnięcie celu jest równoznaczne z głębokim prze-
łomem, od którego rozpoczyna się prawdziwy dramat upadku i unicestwienia.
„Stało się tak, jak chciałem. Więc dlaczego mi smutno?” − myśli Kajtuś Czaro-
dziej29. Przechodzi − podobnie jak Maciuś − kolejne fazy rozwoju, doświadcza
granic własnej woli i granic wolności. Żaden z bohaterów nie może poprawić losu
świata, każdy doświadcza uczucia pustki w sytuacji, gdy marzenia zaczynają się
spełniać, plany urzeczywistniać, nadzieje − realizować30. Korczak przekracza tu
Nietzscheańską formułę wiecznego rozwoju. Osiągnięcie celu staje się przed-
smakiem śmierci w głębszym sensie niż u Staffa parafrazującego Nietzschego:
marzenie było dla Staffa wyższe nad rzeczywistość, sen − nad spełnienie.

Teraz jestem bezbrzeżnym, wolnym, dzikim stepem!
Teraz jestem huczącym, rozpętanym morzem
I burzą gwiezdnych wirów potężną, wszechmocną!31

Korczak obraca marzenia w gruzy. Spełnia „sny o potędze” i pokazuje jało-
wą ziemię, jaka sny te zrodziła. Jest, podobnie jak Nietzsche, podobnie jak
Żeromski, maksymalistą moralnym, piewcą wielkości człowieka i wolności jego
ducha. Właśnie ta wielkość i ta wolność zyskują pełnię krystalizacji wtedy, gdy
dziecko-młodzieniec staje na gruzach własnych marzeń.

Korczakowska wizja życia i człowieka jest skrajnie antybaśniowa. Nie ma
cudownych pomocników, nie ma rachunku krzywd. Bohaterowie wdrapują się na
szklane góry, ale na szczycie nie czeka ani piękna królewna, ani korona. Dobro
nienagrodzone jest prawdziwym dobrem. Dopiero gdy nie ma nadziei na nagrodę,
w pełni realizuje się wolność człowieka. Także wolność dziecka (młodzieńca),
które z samej swojej istoty jest nadczłowiekiem.

Podsumujmy tę część rozważań. Twórczość Korczaka funduje się na dwoja-
kiego rodzaju założeniach. Pierwsze z nich można w skrócie ująć następująco:
młodzieniec jest nadczłowiekiem, człowiekiem przyszłości, który przywróci to,
co w człowieczeństwie wielkie; kumuluje więc w sobie siły żywotne, wartościowe,

29 J. Korczak, Kajtuś Czarodziej. Wyd. cyt.: J. Korczak, Dzieła, t. XII: Kajtuś Czarodziej. Uparty
chłopiec. Opowiadania (1918-1939), Warszawa 1998, s. 123.

30 Stan ten musiał być Korczakowi-lekarzowi doskonale znany, we współczesnej psychiatrii
określa się go mianem depresji sukcesu.

31 L. Staff, Poczucie pełni. Wyd. cyt.: L. Staff, Wybór poezji, op. cit., s. 11.
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jasne, buduje uzasadnioną wiarę w społeczeństwo przyszłości. Młodość jest cier-
piąca, dzięki temu wielka, na wskroś humanistyczna i heroiczna. Założenie drugie
dotyczy źródeł zła: są one zlokalizowane poza młodością − albo w samej materii
bytu, w logice ludzkiego losu, albo w świecie zastanym, starym, godnym jedynie
potępiającego odrzucenia. Konsekwencją przyjęcia tych założeń jest apoteoza wol-
ności i buntu: wolność pojmuje Korczak jako warunek w Nietzscheański sposób
rozumianego dojrzewania (mówiąc językiem psychologii humanistycznej − samo-
realizacji), bunt zaś jako efekt wolności i pełną heroizmu przestrzeń nadziei.

* * *

Równolegle rozwija się i upowszechnia antytetyczne przeświadczenie o tym,
że młodość jest w istocie nie nadzieją pokoleń, lecz ich klęską, że kumuluje
w sobie cechy destrukcyjne, podcina podstawy nadziei. Istotny w tym udział miały
koncepcje Freuda, który młodzieńca uczynił zabójcą własnego ojca32. Zygfryd,
Ikar czy Emil stali się postaciami ledwo tolerowanymi. Z uosobienia świętości
w uosobienie występku, z cnoty w grzech, z nadziei w zagrożenie − oto najkrót-
sza droga literackiego portretu „gołowąsa”, droga obejmująca z górą dwa stulecia:
od osiemnastowiecznego Emila i jego braci po bohaterów powieści Musila,
Goldinga czy Salingera. Jak niegdyś dzieciństwo uznawane było za stan dzikości
człowieczej, tak teraz stanem tym okazuje się być młodość − pożądana w per-
spektywie indywidualnej, ambiwalentnie przyjmowana w perspektywie społecz-
nej. Paradoksalnie nasza epoka, gloryfikując młodość, zdaje się redukować ją do
siły witalnej, energii psychicznej, urody nie skalanej znamieniem czasu, cała zaś
przynależna młodości sfera buntu, negacji, ruszania świata „nowymi tory” − nie
jest tolerowana. Młodość wprzęgnięta w systemy totalitarne, które widzą w niej
drogę „radosnego” budowania przyszłości, młodość opleciona sztandarami, goto-
wa do najwyższych poświęceń w imię największych szaleństw, młodość na pomni-
kach systemów totalitarnych (przypomnijmy Pawlika Morozowa, który nie zawahał
się zadenuncjować własnego ojca) − oto żałosny obraz naszych czasów.

Być może właśnie gorzkie doświadczenia historii wprowadziły do kultury euro-
pejskiej taką perspektywę interpretacyjną, w wyniku której wiek XX, paradok-
salnie okrzyknięty przez Ellen Key mianem „stulecia dziecka”, odebrał młodości
wymiar sakralny.

Przykładem powieść Jerzego Kosińskiego Malowany ptak. Bohaterem jest mały
chłopiec rzucony w wir historii: odłączony od rodziców, bezdomny, tuła się wśród
nieznanych i pełnych okrucieństwa ludzi, bezskutecznie próbując znaleźć schro-
nienie i opiekę. Wokół trwa straszna wojna, która nie oszczędza nikogo i niczego.

32 Por. Historia ojców i ojcostwa, op. cit., pass.
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Dzieciństwo jest tu ukazane jako stan zagrożenia, wiecznego lęku sięgającego
samych źródeł egzystencji, jej korzeni, podstaw. Przyczyną odrzucenia małego
człowieka jest kolor oczu, włosów, język, jakim się posługuje − słowem od-
mienność. Ten „inny”, ten „obcy” musi zostać zadziobany. Powód? Nic więcej,
tylko oczy, które − podobno − mają moc czynienia uroku, tylko włosy sygnali-
zujące pochodzenie „obce” − żydowskie lub cygańskie. Nie są to włosy anielskie,
nie są to niebieskie oczy.

Otoczyli mnie. Ktoś próbował dotknąć moich włosów. Kiedy się odwróciłem w jego
stronę, szybko cofnął dłoń. Niewiele rozumiałem, choć kilka razy usłyszałem słowo
„Cygan”. Usiłowałem im coś powiedzieć, ale język, jakiego używałem, i mój sposób
mówienia wywoływały u nich tylko chichot.
Chłop, który przytaszczył wór, znów zaczął smagać mnie po łydkach. Skakałem coraz
wyżej, a dorośli i dzieci wyli ze śmiechu [...] Niektórym patrzyłem prosto w oczy,
a wówczas odwracali szybko wzrok lub spluwali trzykrotnie, spoglądając w ziemię33.

Powieść jest metaforycznym obrazem nienawiści, dla której nie ma granic
moralnych. Mały bohater nie znajduje sił, by się bronić, tym łatwiej i tym bez-
względniej pada ofiarą zabobonu, ciemnoty, bezmiaru zła. Nie rozpoznany jako
członek wspólnoty zostaje skazany na straszliwą, nieludzką i niegodną śmierć.
Bezbronność staje się katalizatorem przyspieszającym i potęgującym agresję.
Dziecko zostaje posądzone o konszachty z „siłami nieczystymi”, uznane za spraw-
cę zła metafizycznego. Wyrwane ze sfery sakralnej, unurzane w cudzym grzechu,
przechodzi pospieszną i wstrząsającą szkołę życia. Nie wróci więcej do kraju
świętej, bezgrzesznej niewinności. Nigdy nie będzie przypominało Boga. Kto raz
zetknął się ze złem w jego przerażająco czystej postaci, ma zamknięte drzwi do
raju. Dziecięca Arkadia runęła: gwałt, wybujały erotyzm, bezcelowo zadawane
okrucieństwo, bezmiar cierpienia, krew − oto żałosne świadectwa czasu, świa-
dectwa człowieka. W filmie Romana Polańskiego Rosemary’s Baby z 1968 r.
dziecko jest narzędziem szatana.

Malowany ptak wskazuje na wyrazisty w prozie 2. połowy XX stulecia motyw
gwałtownego, przyspieszonego dojrzewania, którego istotą jest − przypomina-
jąca średniowieczny model życia − redukcja doświadczeń okresu przejściowego
między dzieciństwem i wiekiem dojrzałym. Porzucenie domu, zdobywanie doświad-
czeń i wiedzy, życie na próbę przywodzi na myśl baśniowe transformacje obrzę-
dów inicjacyjnych. Tu jednak dziecko, pozbawione obecności mistrza, doświad-
czonego starca34, zostaje wrzucone z niewinności wprost w ramiona bezbrzeżnego

33 J. Kosiński, Malowany ptak, przeł. T. Mirkowicz, Warszawa 1990, s. 20-21.
34 O braku mężczyzny, niegdyś towarzyszącego obrzędom inicjacyjnym i reprezentującego

„pozytywną energię męską”, w życiu współczesnych młodzieńców pisze Robert Bly w książce
Żelazny Jan, op. cit.
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grzechu. Ginie bezpowrotnie świętość, od tej pory nie będzie już na czym budo-
wać wiary w czas przyszły. I nie jest ważne, skąd przychodzi owo zagrożenie,
owa destrukcja − wynik jest jednoznaczny: młodość niesie znamiona grzechu.
Sama jest grzechem i krzykiem rozpaczy.

Odmiennie naświetla to zagadnienie William Golding we Władcy much. Źródło
zła tkwi tu w samej ludzkiej istocie, we wnętrzu człowieka. Dziecko nie jest czyste
jak tabula rasa, drzemie w nim zaczyn grzechu, zło ujawnia się w najmniej ocze-
kiwanych okolicznościach. W miejsce deprawacji, wnikającej w istotę człowieka
z zewnątrz, pojawia się autodestrukcja, oparta na wewnętrznych predyspozycjach
podmiotu, przypominająca stopniowe budzenie się drzemiącej w organizmie cho-
roby. Miniaturowe społeczeństwo chłopców uwięzionych na bezludnej wyspie
początkowo rządzi się przyjętymi prawami, respektuje sprawiedliwość, podział
obowiązków i ról społecznych. Utopia przekształca się rychło w dystopię, spo-
łeczność dziecięca zostaje zdominowana przez totalitaryzm, ujawniający najmniej
wartościowe właściwości ludzkiej natury. Przemocy i okrucieństwu muszą pod-
dać się wszyscy. Dobro i ład moralny zostają zakwestionowane. Jeśli raz nastąpił
wyłom w systemie wartościowania i ocenach moralnych, wszystko może ulec
metamorfozie tak daleko idącej, że sięgającej samozaprzeczenia. Zręby ludzkiej
cywilizacji i kultury, całego rodzaju ludzkiego obracają się w niwecz.

Ewolucja dziecięcej społeczności we Władcy much jest gorzką metaforą ewo-
lucji kultury ludzkiej: od wspólnoty pierwotnej do społeczeństwa faszystowskie-
go, od wolności (jej warunkiem jest, jak u Korczaka, niewinność, zatem obszar
sacrum) do zniewolenia (profanum). Jeśli rozumieć Władcę much jako diagnozę
współczesnej cywilizacji, ocena zawarta w powieści jest krańcowo negatywna:
nie da się zbudować społeczeństwa opartego na wolności wewnętrznej, obiek-
tywną przeszkodą jest bowiem ludzka natura, skłonna do wykluczania odpo-
wiedzialności poza horyzont decyzyjny. To fatalistyczne postrzeganie człowieka
w szczególny sposób odnosi się do młodości, która − z racji kulturowo przy-
pisywanego jej idealizmu − dotkliwie ujawnia obecne w niej samej pierwiastki
szaleńczego, nieokiełznanego zła.

Oficer, który przybywa na wyspę, ratuje chłopców przed skutkami drzemiącej
w nich siły destrukcji i zniszczenia, ale nie daje żadnej nadziei, gdyż w całym społe-
czeństwie ludzkim do głosu dochodzą uśpione instynkty zwierzęce, poza wyspą trwa
wielka wojna, która ma swoją miniaturową replikę w krwawej wojnie dziecięcej.
Cywilizacja dotarła do granic rozwoju, poza którymi rozpościera się już tylko barba-
rzyństwo i chaos, panuje zło, okrucieństwo, przemoc i śmierć. Cień grzechu pierwo-
rodnego towarzyszy człowiekowi bezustannie − w takim samym stopniu małym
chłopcom dokonującym bestialskiego mordu rówieśnika, jak i „dużym chłopcom”
ubranym w wojskowe mundury, bawiącym się w równie okrutny i bezwzględny
sposób. Przesłanie powieści ma swą podstawę w doświadczeniach historii.
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Golding ujawnia wewnętrzne pęknięcia w człowieku. Wybierając dla ich
egzemplifikacji społeczność nastoletnich chłopców, dokonuje jaskrawej desakra-
lizacji dzieciństwa i młodości. Okrucieństwo stanowi nieodłączną cechę człowie-
ka, od narodzin po śmierć. Jeśli tak, nie ma świętości, a zło stanowi komponent
ludzkiej kondycji. Wynika stąd, że nie istnieje kontrast między dzieckiem i czło-
wiekiem dorosłym. Barbarzyństwo dorosłych ma swój odpowiednik w barba-
rzyństwie dzieci, podobnie rozkład wartości moralnych. Nie ma szansy rozpoczę-
cia życia w świecie bez skazy. Można tylko poddawać się siłom wiodącym do
upadku i rozkładu. Nie ma ucieczki. Bo uciec by trzeba − przed sobą samym.

Paraboliczne odczytanie Władcy much uprawnia do utożsamienia oficera,
którego pojawienie się wieści rzekomy koniec tragedii i osamotnienia, z biblijnym,
starotestamentowym Bogiem. Próżna jest w tym świecie męka i śmierć skrywa-
jącego się w górskiej jaskini żołnierza (metaforyczne wcielenie samotnie cierpią-
cego Chrystusa), drwiąco i szyderczo milczy tytułowy Władca Much, uosobienie
zła. Zło i cierpienie człowiek nosi w sobie, rozerwany między światłem i ciem-
nością, boleśnie napiętnowany absurdem grzechu. Ale i sam Bóg skalany jest jak
dziecko złem, równie jak dziecko absurdalny i równie niepojęty. Na dziecięcą
wyspę przybywa, by nieść ratunek, nie zapowiedź zemsty. Ale jak tu ratować i do
jakiego świata, skoro i w tym innym świecie − wojna? I w końcu kto ma ratować,
skoro wszyscy uczestniczą w tym groteskowym misterium zagłady: na równi
Bóg i człowiek?

Można by powiedzieć, że Władca much jest jakąś tragiczną polemiką z koncep-
cjami Nietzschego, który wstrząsnął Europą w początkach wieku. Chodzi przede
wszystkim o pojęcie nadczłowieka i metamorfozy ducha, który ma przyoblekać
coraz doskonalsze postaci: naprzód wielbłąda, następnie lwa, na końcu − dziecka.
Dziecko jest według tej koncepcji wcieleniem najwyższym, jest niewinne, potrafi
zapominać, aprobuje świat i przekształca go bezinteresownie, jest dosłownie:
rzeźbiarzem, artystą, kreatorem. „Święte Nie”, którym lew przeciwstawiał się
światu, zostaje przez dziecko zastąpione „świętym Tak”, realizowanym poprzez
ideę zabawy. Na tej drodze można pozyskać świat dla siebie, tworzyć nowe
wartości w rzeczywistości pozbawionej sensu. Twórczość ma ocalić od destruk-
cji człowieka w jego jednostkowym bycie, ma też ocalić świat przed zniszcze-
niem. Golding uderza celnie i precyzyjnie w to myślenie. Zaratustra pouczał, że
człowiek powinien iść za swym głosem wewnętrznym, walczyć z własną naturą,
podejmować ryzyko życia twórczego ustanawiając własne prawa i narzucając je
światu. Wola mocy, która kryje w sobie sens bytu, realizuje się poprzez niszcze-
nie i kreowanie nowego35.

35 Por. K. Sauerland, Przewartościowanie wartości w obliczu śmierci Boga (Friedrich Nietzsche)
[w:] Od Diltheya do Adorna. Studia z estetyki niemieckiej, op. cit.
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Golding jest bogatszy o doświadczenia historii. Dla niego wola mocy oznacza
faszyzm, a duch-dziecko wydobywa z człowieka najniższe instynkty: zniszczenia,
zbrodni, przemocy; duch-dziecko otwiera w człowieku otchłań mroku.

Podobnym tropem zmierza Günter Grass w powieści Kot i mysz. Młodość potę-
guje doświadczane przez bohatera odrzucenie, wzmaga jego siłę. Historia Joachi-
ma Mahlkego, wychowywanego przez matkę półsieroty, jest w gruncie rzeczy
przypowieścią o niszczącej sile społeczeństwa wobec kształtującej się jednostki
napiętnowanej defektem fizycznym, o napięciach, jakie powstają między mło-
dym człowiekiem i społeczeństwem. Mahlke zmuszony jest samotnie walczyć
z groteską historii i zuniformizowanym światem, z nieludzką rzeczywistością,
nade wszystko zaś z własnym środowiskiem, które nie stwarza mu żadnego azylu
bezpieczeństwa i akceptacji. Ta walka przybiera rozmaite formy, niezmienne
pozostaje jednak dążenie bohatera do ukrycia swej irytującej otoczenie wady
(niezwykłych rozmiarów „jabłko Adama”) i towarzyszące temu dążeniu pełne
determinacji gesty odrzucenia przez społeczeństwo. Wełniany szal, zawieszone
u szyi przedmioty: śrubokręt i otwieracz do konserw wyłowione z wraku zatopio-
nego okrętu, medalik z Matką Boską Częstochowską, w końcu i niemiecki Krzyż
Rycerski zdobyty dla potwierdzenia własnej wartości, ale i dla zaspokojenia po-
trzeby ukrycia wady − wszystko na nic, niepodobna uciec ani przed sobą, ani
przed destrukcyjną siłą społeczeństwa. Pozostaje infantylizm, mitologia, działania
zastępcze − popisy sprawności fizycznej, pozostaje przyspieszone dojrzewanie
wymuszone wojną.

Mahlke nie jest postacią statyczną, przeciwnie: początkowo słabowity (nie
umiał ani pływać, ani jeździć na rowerze), staje się − dzięki wyćwiczonym umie-
jętnościom − prowodyrem grupy, pełnej uznania dla jego siły i zdumiewających
umiejętności pływackich (chłopak wydobywa z zatopionego wraku wojskowego
minowca różne „skarby”). Szuka poklasku, następnie coraz bardziej w jego posta-
wie uwidacznia się bunt wobec zastanej rzeczywistości: zostaje wyrzucony z Jung-
volku, popada w konflikt z Hitlerjugend, wreszcie kradnie żołnierzowi, który
przybył do szkoły na prelekcję patriotyczną, Krzyż Żelazny.

W powieści Güntera Grassa społeczna siła niszcząca została skupiona w posta-
ciach młodych rówieśników Mahlkego. Drażnieni przez ułomność chłopca pod-
dają się działaniu irracjonalnej siły wewnętrznej. Ich działania w gruncie rzeczy
nie różnią się od średniowiecznych „polowań na czarownice” i oparte są na tym
samym psychologicznym mechanizmie − instynkcie destrukcji, niszczenia tego,
co odmienne, pozarozumowo odbierane jako zagrożenie dla jedności i tożsamości
stada. Kot i mysz to historia młodzieńca bezskutecznie próbującego ujść swemu
fatum, które wyznacza inność, ale także historia społeczeństwa, dla którego owo
fatum określa pole agresji i nietolerancji. Los człowieka jest zdeterminowany
przez zakres jego podobieństwa i odmienności; reakcje społeczne w tym samym
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stopniu warunkuje zwierzęcy instynkt unifikacji. W literaturze XIX w. młodość
miałaby w takiej sytuacji do odegrania rolę szczególnie wzniosłą − burzenie ste-
reotypów. Kultura 2. połowy XX w. nie wierzy w sakralny obszar młodości, nie
wiąże go z aksjologią wieku młodzieńczego.

O heroizm młodzieńczego buntu upomina się niekiedy poezja. Przykład
z Joanny Kulmowej:

Nikt nie ostrzegał Goliata
że maleńkie chłopię czaszkę mu rozpłata.

Gotów był na bój uczciwy do śmierci
mięśnie napiął
wypuczył piersi
i nagle
nic.

Dziurka w głowie.

Strzeżcie się poetów
wodzowie.

J. Kulmowa, Goliat 36

Wymiar etyczny przywraca młodzieńczemu buntowi również Jerome Dawid
Salinger. Bohaterem i narratorem Buszującego w zbożu jest kilkunastoletni Holden
Caulfield, nastolatek wrażliwy i inteligentny, który z powodów dość niejasnych,
choć intuicyjnie zrozumiałych, porzuca prestiżowy college (zresztą nie po raz
pierwszy zmienia szkołę), przyjeżdża do rodzinnego Nowego Jorku i bez celu
włóczy się po ulicach miasta − jak zając „buszuje w zbożu”. Odsuwa od siebie
niemiłą perspektywę spotkania z rodzicami, zamiast więc do domu kieruje się
do hotelu, gdzie wynajmuje pokój. Zaczyna wieść „dorosłe” życie, uczestniczy
w dancingu, a za sprawą portiera-stręczyciela spotyka się z prostytutką; wkrótce
też sam będzie obiektem zainteresowania intelektualisty, u którego spędza noc.
Wszystkie namiastki „dorosłości” przynoszą rozgoryczenie, ujawniają fałsz i grozę
świata. Wolność, którą Holden się upaja, jest w istocie wędrówką donikąd, jak
donikąd biegnie człowiek pochłonięty pozorami wartości i „goniący za wiatrem”.

Ta oryginalna wyprawa, podobnie jak całe dotychczasowe życie, przynosi tylko
rozczarowanie. Holden nie może pogodzić się z żadnym ze światów, w których
przebywa, z którymi się styka. Krąg przyjaciół odbiera jako powierzchowny
i odpychający, obcy mu i emocjonalnie, i etycznie. Szkolni profesorowie są dwu-
znaczni, groteskowi, mali i dziwni. Wszystkie przypadkowo spotkane osoby to

36 J. Kulmowa, Czemu?, [Warszawa] 2004, s. 12.
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jakby dramatis personae z wypisanymi przez los rolami, budują pozorne szczęś-
cie. Holden znalazł się w pułapce. Nie chce dłużej pozostawać chłopcem, ale nie
może stać się człowiekiem dorosłym. Jedyną osobą, z którą pragnie rozmawiać
oraz potrafi znaleźć płaszczyznę zrozumienia i wspólnoty, jest jego młodsza siostra
Phoebe; potajemnie odwiedza ją w rodzinnym domu, unika jednak spotkania z ro-
dzicami. Do spotkania tego jednak będzie musiało dojść, bowiem chłopak skazany
jest na klęskę; dorosłe życie, które prowadził, nie przyniosło poznania wolności.

Młody człowiek opuszcza świat dzieciństwa, bo nie może się z nim identyfiko-
wać, ale równolegle nie chce czuć się mieszkańcem świata dorosłych. Bezdomny
psychicznie może już tylko „buszować w zbożu” − bez domu, bez przystani, bez
celu, bez przyszłości. Cywilizacja jest zdeprawowana, człowiek przeniknięty na
wskroś nicością. Nie pozostało nic poza mitem dzieciństwa uosobionym w postaci
małej siostry Holdena. Chłopak początkowo zaraża ją bakcylem wolności, kusi
wspólną ucieczką, wycofuje się jednak z tych zamiarów. Wszystko upada.

Za buntem i niezgodą Holdena kryje się egzystencjalny niepokój. Chłopak
przeczuwa, że musi istnieć coś więcej niż tylko fałsz, rozpacz, zwyrodnienie,
poza. Bunt wyrasta więc wprost z nienasycenia, z tęsknoty za zadziwiająco prosty-
mi sprawami − prawdą i uczciwością, za prostymi ścieżkami życia − ale i z wiary,
że buntować się warto. Jeśli tak, to owa konstatacja wyrasta także z mądrości.
Właśnie dlatego w buncie Holdena świta dla pochylonej, kalekującej współczes-
ności jakaś nadzieja.

Holden należy do grona wielkich buntowników, wielkich Ikarów. O cóż oni
wszyscy się upominali? Jakie ścieżki przemierzali ci, którzy rzucali światu „święte
Nie”? Przyjrzyjmy się, jak bardzo nienawidzili świata i kochali się w śmierci Sorel,
Giaur, diuk Jan, bohaterowie Hessego... Z drugiej strony literatura kreuje postaci
odmienne, przykładem dzieła Hemingwaya i Saint-Exupéry’ego. Oni też mówili
światu owo nietzscheańskie „święte Nie”. Mówi to samo i Holden. Podnosi
z nicości zwykłe ludzkie sprawy, bo tęskni do nich, choć nie przyznaje się do
tego nawet przed sobą samym. Szuka człowieka, który byłby prawy i uczciwy,
mężny mądrością zwykłego dnia. Nie znajduje nikogo. Jest to zanegowanie
aksjologicznego porządku współczesnego świata.

I w tym właśnie punkcie dotyka Salinger jakiejś ważnej tajemnicy naszej
epoki; bo w sposób całkiem oczywisty bunt i negacja stały się jej hasłem naczel-
nym. Powieść ogłoszono przed masowymi ruchami młodzieży kontestującej,
zapoczątkowanymi przez dzieci-kwiaty; zaakceptowana przez nich stała się dzie-
łem kultowym. Zaskakuje już w pierwszych zdaniach, pisana w formie długiego
monologu, pozbawiona fabuły, ostentacyjnie „młodzieżowa” (jak utwory Kosiń-
skiego, Goldinga i Grassa). Jej swobodny język i pierwszoosobowa narracja (jak
u Grassa) ujawnia świat bohatera − pełen niepokoju, wewnętrznego żaru, niezgo-
dy na wszystko, co przesiąknięte pozorem, co zatrąca o najgłębszą hipokryzję,
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zakłamanie sięgające ludzkiego jestestwa. W ciągu dwóch dni, które obejmuje
Buszujący w zbożu, skupia się wszystko, czego doświadcza młody człowiek na
cierniowej drodze swych poszukiwań.

Przywołane powieści wskazują na kierunek przemian, jaki dokonał się w spo-
sobie portretowania dziecka i młodzieńca. Rozkład porządku aksjologicznego
następuje odśrodkowo, jego źródłem są naturalne, nieujarzmione siły drzemiące
w psychice ludzkiej (wyjątek stanowi powieść Salingera). Dzieciństwo jest pełne
zła, grzechu i zatracenia, w nim bowiem ma swe źródło wszystko, co decyduje
o ludzkim upadku, zatem także o wyraźnie odczuwanym kryzysie ludzkiej kultury,
cywilizacji, całego ludzkiego gatunku. Młodość staje się nie − jak w romantyz-
mie − siłą decydującą o przemienianiu świata, ruszaniu go z posad i popychania
„nowymi tory”, lecz parabolą dojrzałości (Grass). Jeżeli pojawiają się odwołania
do toposu dzieciństwa świętego i czystego, mają one charakter gorzkiego rozra-
chunku (Grass, Salinger). Pozbawiony wartości świat albo przeżywa swą apoka-
lipsę (Kosiński, Grass, Golding), albo znajduje się w jej przededniu (Salinger).
Podobne zjawiska można dostrzec w prozie José Mauro Vasconcelosa (Chodź,
obudzimy słońce) i Roberta Cormiera (Czekoladowa wojna, W kole). Wymienione
powieści ukazują cierpienie adolescencji, ale równocześnie bezradność moralną
młodego człowieka brutalnie wrzuconego w wir życia w świecie, w którym − by
użyć słów Nietzschego − „Bóg umarł”. Umarła wielka sfera rzeczywistości i idei,
na których fundował się eliadowski obszar sacrum37, obszar za sprawą którego
młodość naznaczona została znamieniem pełni, obejmującej sferę przeżyć, doznań,
ceremonii, miłości, zaangażowania, emocji i całego aksjologicznego Kosmosu.

Młodość, podobnie jak dzieciństwo, jest mitem, bo przypisane jej (niezależne
od indywidualnych realizacji) właściwości są projektowane na wiek dojrzały,
tworząc matrycę sytuacji egzystencjalnych. Ten stan początku, prastan, w kultu-
rze współczesnej stanowi punkt odniesienia całej ludzkiej egzystencji, tworzy
układ porządkujący nawarstwiające się z biegiem czasu doświadczenia. Można
powiedzieć − posługując się zręczną formułą Eliadego − że charakterystyczna
dla społeczeństw pierwotnych „obsesja początku pojawiająca się w różnych mitach
i obrzędach”38, została zaabsorbowana przez nasze czasy i przybrała postać mitu
kosmogonicznego realizującego się w jednostkowym ludzkim życiu i w perspek-
tywie ewolucji całej ludzkiej społeczności.

W ten sposób młodość stała się naczyniem wieku dojrzałego. „Więcej uwagi
powinniśmy poświęcać młodości ludzi starych, bo dzięki nim i dla nas świta
jakaś nadzieja” − pisze Jean Guitton, jeden z największych filozofów francuskich
XX w. I dodaje:

37 Por. M. Eliade, W poszukiwaniu historii i znaczenia religii, przeł. A. Grzybek, Warszawa 1997.
38 M. Eliande, Sacrum. Mit. Historia, op. cit., s. 240.
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Pewna brawura, szybkość decyzji, radość i uniesienie towarzyszą tylko młodości
i nigdy później już ich nie odzyskujemy. Z przykrością patrzę, jak stare lisy ćwiczą się
w młodzieńczym ferworze: to już nie pora. Późne dzieła i późne uczucia mogą mieć
w sobie bezdenną głębię, a nawet jakąś tajemniczą młodość (tak jak drugi Faust albo
Atłasowy trzewik). Brak im jednak tej cudownej niezręczności, jaką daje niewinność39.

Czym jest ów mit młodości? Jeśli odrzucić na zawsze stracone guittonowskie
cnoty („cudowną niezręczność” i „niewinność”), pozostaje nadzieja ładu, nie-
zakłóconego porządku, który byłby trwałą przeciwwagą dla chaosu wieku doj-
rzałego. Wedle mitów kosmogonicznych świat wyłaniał się z chaosu i dopiero
z czasem, za sprawą silnych i potężnych postaci boskich, nabierał cech harmo-
nii; w micie młodości androgyniczna ewolucja człowieka biegnie w odwrotnym
kierunku: od pierwotnego ładu do wtórnego chaosu, od światła do ciemności.
Potęguje się paradoks, który uwidacznia ontologiczny dramat ludzkiego losu.
Dojrzewając człowiek odkrywa swą zarazem rzeczywistą i symboliczną nagość,
by w konsekwencji wieść napiętnowane złem, pełne trudu życie wygnańca.
Z uporządkowanego raju wrzucony zostaje w chaos świata; ale świat ten go nie
chce, odrzuca jako twór obcy, więc godzien unicestwienia. By zrozumieć ten
chaos, nadać mu − a zarazem własnemu tułaczemu życiu − jakiś sens, człowiek
przykłada doń rajską, młodzieńczą matrycę. Efekt tej konfrontacji jest z góry
przesądzony. Będzie nim nakaz powrotu do młodzieńczych ideałów.

Dlatego Korczakowski narrator Dziecka salonu mógł być buntownikiem,
buntował się bowiem w imię wyższych wartości, w imię prawdy i dobra. Z tego
samego powodu buntował się Holden z powieści Salingera. Obaj mieli za sobą
rację moralną, dla obu pożywką niezgody było to, co przynależne młodości:
romantyczna wiara w możliwość „ruszenia z posad bryły świata”, w sens dążenia
ku temu, co wysokie, co „nad poziomy”, co pozwala wyrwać się z dramatu
przyziemności. Młodość może istnieć w człowieku wiecznie, bo w sposób abso-
lutny identyfikuje, uosabia i wyraża to, co idealistyczne, ku czemu powinien dążyć
człowiek, by realizować swe humanitas, by osiągać pełnię. Dlatego podkopanie
podstaw, na których młodość się wznosi, jest podkopaniem samego rdzenia czło-
wieczeństwa. Kiedy się je narusza lub omija − pisze Guitton − „mszczą się i otwie-
rają pod stopą jak rozpadlina, która już na zawsze zostanie”40.

Rozpadliny te tworzą w młodych bohaterach trwałe i niegojące się rany − boha-
terowie, zatrzymani na progu dorosłości, opuszczają dzieciństwo okaleczeni, nie-
kiedy niezdolni do życia, zagubieni. Na początku XX wieku na pytanie, dlaczego
w dzisiejszym świecie tak wielu młodych ludzi jest zagubionych, odpowiadano

39 J. Guitton, Dziennik 1952-1964, wybór i przekł. A. Olędzka-Frybesowa, Warszawa 1984,
s. 271, 273.

40 Ibidem, s. 272.
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mniej więcej tak: nowożytny świat nie jest jeszcze w pełni dostosowany do tego,
by zapewnić warunki szczęśliwej młodości. Stąd bunt narratora Dziecka salonu
przeciw najgorszym przejawom tego unieszczęśliwiania: dziecięcej prostytucji,
wychowaniu zamienionemu w tresurę, gwałceniu godności małego człowieka,
handlu dziećmi, bezdomności itd. Powodem zagubienia i unieszczęśliwienia mło-
dości jest trudność realizacji pełni człowieczeństwa w świecie zdominowanym
przez dorosłych, którzy rozdzielają w dziecku czy młodzieńcu dwie sfery: „nad-
-ludzką”, godną czci i wielbienia, i „pod-ludzką”, którą albo wykorzystują dla
własnego zysku, albo bezmyślnie niszczą.

Na pytanie o przyczyny zagubienia młodzieńca we współczesnym mu świecie
druga połowa XX wieku udziela odmiennej odpowiedzi. Właściwe współczesności
zachwianie porządku aksjologicznego, oddalenie lub zrelatywizowanie nadziei
na nagrodę za godziwe życie i szlachetne czyny prowadzi do sytuacji, w której
młodzieńczy entuzjazm nie przystaje do materii świata. Nieuchronna konfron-
tacja wpycha młodość w epicentrum zła i rozkładu. Gwałt zadany młodości jest
w swych skutkach przerażający − niweluje najgłębiej ludzką potrzebę tworzenia
siebie, kształtowania własnego wnętrza, przyjmowania postawy buntu, niegodze-
nia się na zastany świat. Korczak uczynił z „dziecka salonu” buntownika, podobną
drogą poszedł Salinger. Współczesny pisarz czyni z młodzieńca... niewolnika.
W historii młodości widać historię upadku ludzkiej cywilizacji.

Proces ten analizuje Kenzaburo Oë w powieści Zerwać pąki, zabić dzieci,
parabolicznej historii opartej na podobnym wątku fabularnym co Władca much
Goldinga (izolacja grupy chłopców na wyspie), ale jednocześnie eksponującej
odmienną sferę ideową. Oë opowiada o kilkunastu chłopcach − więźniach domu
poprawczego − ewakuowanych w latach wojny na wyspę i osadzonych w niewiel-
kiej, ubogiej i prymitywnej wiosce, wkrótce dotkniętej śmiertelną zarazą. Chłopcy
doświadczają najpierw okrutnej przemocy i poniżenia, gdy jednak strażnicy i miej-
scowa ludność w obawie przed zarazą porzucają osadę, młodzi ludzie stają wobec
szansy stworzenia zrębów zwyczajnej ludzkiej społeczności. Usiłują ją heroicznie
− bo w pełnej świadomości, iż wysiłek jest skazany na rychłą klęskę − budować
wedle własnej miary, najpierw walką o dom i jedzenie, potem codzienną krząta-
niną, w końcu sięgając ku najwyższym wartościom: miłości, solidarności, poświę-
ceniu, trosce o innych kosztem siebie. Zło jednak nie umarło: czas mija, znika
zagrożenie zarazą, do osady powracają wieśniacy i strażnicy. Podjęte przez chłop-
ców próby stworzenia warunków życia w świecie pogrążonym w śmierci okazały
się płonne. Po krótkim oddechu ból jest jeszcze bardziej dotkliwy, schylenie karku
jeszcze bardziej poniżające. Strażnicy dopinają swego − niszczą w chłopcach
nietzscheańską „wolę mocy”. Z nadludzi czynią ich podludźmi; sami będąc
panami (w najgorszym, zgoła nie nietzscheańskim, lecz faszystowskim tego słowa
rozumieniu), przekształcają ich w niewolników.
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Niewolnika charakteryzują dwie właściwości. Pierwsza: jego byt nie pokrywa
się z jego życiem wewnętrznym, którego musi się wyrzec. Następuje rozbicie
integralności człowieka − dla ocalenia bytu zatraca wartości, które właśnie byt
powinien ocalić i którym powinien służyć. Katowani chłopcy wyrzekają się więc
wszystkiego, czego mogli zaznać w krótkich chwilach wewnętrznej wolności.
Ich upadek polega na ostatecznym odrzuceniu wolności za cenę biologicznego
trwania, zatem za cenę degradacji człowieczeństwa. Następuje śmierć ducha.
Druga właściwość niewolnika: w życiu zbudowanym na zaprzeczeniu (zaprze-
daniu, wyrzeczeniu się) siebie nie ma miejsca na bunt, ten bowiem oparty jest
zawsze na przestrzeni ludzkiej wolności, podstawowej kategorii fundującej pod-
stawy duchowej emancypacji. Wolność, zgodnie z koncepcjami antropologii filo-
zoficznej, oznacza autonomię człowieka41, a więc jego zdolność do uwewnętrz-
nienia prawa moralnego, które następnie może świadomie respektować; jest
w ten sposób w stanie kierować swoim postępowaniem nie podlegając naciskom
zewnętrznym.

Nietrudno znaleźć w powieści nawiązania do egzystencjalizmu. „Sartra, nauczy-
ciela wolności, pociąga, jak się zdaje, obsesyjnie metafora uwięzienia” − pisze
Victor Brombert42. Ta sama metafora „pociąga” Kenzaburo Oë. Grupa nastolat-
ków jest w istocie poddana niewyobrażalnemu terrorowi psychicznemu, niszczą-
cemu już nie tylko wolność, ale wszelkie podstawy, na których mogłaby się wzno-
sić. Chłopcy z Władcy much Goldinga nadużywają wolności, w konsekwencji
swych czynów niszczą moralne fundamenty działalności człowieka. Chłopcy
z powieści Oë nie mają możliwości dokonywania wyboru między różnymi sposo-
bami zachowania i różnymi sferami wartości. Zniewolenie ostatecznie niweluje
sens rozstrzygnięć ontologicznych. Uwięzienie na wyspie nie ma kresu, nie można
się z niego wyzwolić. Obraz ten zyskuje wymiar symboliczny, uniwersalny, odno-
szący się z jednej strony do relacji między młodością i starością, z drugiej − do
samej kondycji młodości, samego jej humanistycznego jądra.

Powieść Oë stanowi wyraz absolutnego pesymizmu w pojmowaniu świata. Przy-
należny młodości mit Ikara − wzniosłego marzyciela, idealisty-romantyka − zo-
staje skonfrontowany z polemicznym wobec tradycji obrazem młodości, której
zostają odebrane wszelkie przynależne jej mitowi wartości. Nie tyle grupa chłop-
ców, co sama antropologicznie rozumiana młodość staje się bohaterem powieści
Oë, bohaterem tragicznie absurdalnym, ogołoconym i okaleczonym, wrzuconym
w niszczący wir dorosłego świata, w wir zdarzeń, których gospodarzem nie może
być jednostka, osoba.

41 Twórcą etyki autonomicznej był Immanuel Kant.
42 V. Brombert, La prison romantique. Essai sur l’imaginaire, Paris 1975, s. 189. Cyt. za: M. Gło-

wiński, Mity przebrane. Dionizos, Narcyz, Prometeusz, Marchołt, labirynt, Kraków 1994, s. 177.
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Wyobraźmy sobie, że historię opowiedzianą przez Kenzaburo Oë bierze na
warsztat pisarz siedemnasto-, osiemnasto- lub dziewiętnastowieczny. Składniki
fabuły byłyby identyczne: chłopcy uwięzieni na wyspie odbywają karę za prze-
stępstwa, których dopuścili się żyjąc na wolności. Całkowicie odmienny musiałby
być finał podjętych przez nich prób stworzenia na wyspie ogarniętej śmiertelną
zarazą warunków ludzkiego życia, odmienny wymiar resocjalizacji. Nowi Robin-
sonowie wznosiliby się ku wyżynom chrześcijańskiej cywilizacji; nowi Doświad-
czyńscy trwaliby w zachwycie nad społecznościami prawymi i szczęśliwymi;
wędrujący po morzach i oceanach Telemakowie znajdowaliby wsparcie i moralne
wskazówki w naukach Mentora. Chłopcy z powieści Oë mogą tylko w straszliwej
samotności sięgać samego dna upadku, doświadczać paraliżującej trwogi i darem-
nie próbować ocalić życie. Daremnie, bo już są żywymi trupami, bowiem wygasło
w nich zarzewie ducha. Nawet niebo jest puste, nawet ono nie otwiera nadziei.

Winy, których chłopcy dopuścili się poza wyspą i które stały się powodem
odosobnienia, mają dosłownie dziecięcy charakter. Narrator właściwie o nich nie
wspomina, napomyka natomiast o „polowaniu” na tych, „którzy popełnili drobne
przestępstwa albo choćby takich, których podejrzewano o kryminalne skłonności”.

Brat, którego włączono do grupy młodocianych przestępców i musiał nosić uniform
poprawczaka, szalał z radości i fascynacji przez kilka pierwszych dni. Później [...]
z zapałem wymyślał własne zbrodnie. Od czasu do czasu przybiegał do mnie, z wy-
piekami na policzkach, i fantazjował, jak to wybił oko dziewczynce swym pistoletem
zabawką. Wreszcie wtopił się zupełnie w naszą grupę. W tym czasie zabijania i sza-
leństwa [...] wykształciliśmy w sobie silne poczucie solidarności43.

W powieści Oë nie ma resocjalizacji − winy, których chłopcy dopuścili się
w preakcji, są śmieszne i dziecinne, nie mają żadnych punktów stycznych ze złem,
jakiego dopuszczają się wobec nich zezwierzęceni strażnicy. Historia chłopców
to dzieje bardzo swoistego upadku człowieka: dzieje niewolenia Ikara, zabijania
w nim wszystkiego, co ludzkie − myśli, uczuć, wrażliwości moralnej. Zaczyna
się ten proces od obsesyjnego „polowania na młodość”, bez przyczyn, bez uza-
sadnień, bez prób racjonalizacji, bez choćby pozoru sensu:

Był to czas, kiedy po ulicach miotali się dorośli, opanowani na dodatek dziwną manią
zamykania za kratkami wszystkich tych, których skóra była jeszcze gładka albo ledwie
świeciła delikatnym, kasztanowatym puszkiem44.

Agresję − jakby na przekór tradycji kultury − wywołuje sama niewinność
młodości. Wina, która spoczywa na chłopcach, rozpatrywana jest w powieści

43 K. Oë, Zerwać pąki, zabić dzieci, przekł. J. Rybicki, Warszawa 2004, s. 9; podkreślenie moje − GL.
44 Ibidem.
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w kategoriach przyczynowych, a nie aksjologicznych, odgrywa rolę czynnika
wyjściowego w ciągu zdarzeń warunkujących biografię bohatera, ale nie tworzy
jego psychiki, a więc ani nie obciąża doświadczeniami przestępcy, ani nie burzy
wrażliwości moralnej. Prawdziwą winę, kainową, noszą dorośli, zdolni do de-
nuncjowania własnych dzieci, do zabijania, torturowania, gwałtu. Reprezentują
czyste, mroczne, metafizyczne zło, wcielają je w życie w potworny sposób, siejąc
przerażenie, zniszczenie i śmierć45. Przed zarazą uciekają w góry, gotowi strzelać
do chłopców, gdy ci szukając ratunku próbują podążać za uciekającymi („chcą
nas odciąć, żeby patrzeć, jak zdychamy razem z psami i myszami”46). Bez waha-
nia porzucają młodziutką dziewczynę oszalałą z rozpaczy, wczepioną w ciało
zmarłej matki.

Tchórzliwa ucieczka dorosłych otworzyła młodym chłopcom bramy wolności.
Pierwszy zaspokojony głód, pierwsza miłość, erotyzm pozbawiony znamion wy-
stępku, czysty i wzniosły, utkany z najbardziej ludzkich uczuć, głęboka i ludzka
solidarność z żołnierzem, na którego polują strażnicy („powiedzcie, gdzie jest, to
poślemy psy i odgryzą mu łeb”47) − tego wszystkiego zaznają dzięki chwilowej
wolności. Jest to mityczny czas święty, wolny od przemocy i od zła, wypełniony
wzrastaniem, przeznaczony na Ikarowy lot, czas pierwszych rytuałów i ceremonii,
zawieszenia nakazu nienawiści; czas bardzo swoistych wakacji wypełnionych
przyspieszonym dojrzewaniem. Nie jest to bowiem „urlop, jaki dano wielkim
wartościom” (określenie Edgara Morina48), przeciwnie, jest to czas nadziei i wzra-
stania, czas życia przeciwstawiony czasowi śmierci. Młodość wznosi się ikarowym
lotem do najwyższego poziomu, na którym można poznać istotę człowieczeństwa
i doświadczyć heroicznej wolności.

W historii opowiedzianej przez Kenzaburo Oë, nie odwaga lotu jest źródłem
klęski, nie szalone bohaterstwo, które samo przez się ma wartość etyczną49, bo
wyrasta z wolności wyboru. Gdy dorośli wracają, cywilizacja życia zostaje
wchłonięta przez cywilizację śmierci. Ikar staje na krawędzi nicości. Niewola
jest bólem, pozbawia nadziei wzbudzonej tak w sobie samym, jak i w drugim
człowieku. Jest w tym samym co wolność sensie doświadczeniem granicznym;
dla człowieka karmionego niewolą i do niewoli wychowywanego staje się nim

45 Trudno nie zauważyć bliskiego pokrewieństwa z rozwiniętymi w XX wieku koncepcjami okreś-
lanymi mianem antypedagogiki, które wyraźnie uwidoczniły się w literaturze dla dzieci i młodzieży.
Za najpełniejszą realizację tego nurtu uważa się twórczość Roalda Dahla, ale jej elementy pojawiają
się już u Korczaka (dylogia o Królu Maciusiu, Dziecko salonu) i Astrid Lindgren. Por. na ten temat
m.in. Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, op. cit.

46 K. Oë, Zerwać pąki, zabić dzieci, op. cit., s. 44.
47 Ibidem, s. 112.
48 E. Morin, Duch czasu, przeł. A. Olędzka-Frybesowa, Kraków 1965, s. 72.
49 Problem ten rozważa m.in. Gabriel Marcel (G. Marcel, Być i mieć, przeł. P. Lubicz, Warszawa

1986, s. 180 i n.).
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jedynie na progu wolności. Na bramach piekła Dante umieścił znamienny napis:
„Ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją...”50.

Krótkotrwałe doświadczenie wolności uzmysławia jedynie tragizm jej utraty.
Nie jest jeszcze wolny ten, kto wierzy w wolność, ani ten, kto uznaje, że leży ona
u podstaw ludzkiej kondycji. Wolność jest przede wszystkim sposobem istnienia
egzystencjalnych wartości w człowieku − człowiek, aby wzrastać, musi być wolny.
Nie ma przecież wyboru w sferze przymusu i determinacji.

Zniewolony Ikar upada ze smakiem wolności w ustach i zwierzęcym lękiem
w sercu.

[...] wygnano mnie z miejsca bez wyjścia, w którym mnie przedtem uwięziono. Ale
gdzie indziej też będę jak w więzieniu. I nigdy nie uda mi się uciec. Wszędzie czekają
cierpliwie silne palce i potężne ręce, by wycisnąć ze mnie życie, zadusić na śmierć. [...]
Byłem tylko dzieckiem − zmęczonym, opętańczo gniewnym, zapłakanym, trzęsącym
się z głodu i zimna dzieckiem. Nagle powiał wiatr, przynosząc bliski już odgłos kro-
ków − wieśniacy zachodzili mnie z dwóch stron51.

Więc − śmierć Ikarowi...
Reakcją na bezsilność jest gniew, który pozostanie stałym elementem charak-

teryzującym młodość.

[Wieśniacy] wykopywali ciała [zmarłych w wyniku zarazy], pieczołowicie złożone
przez nas jak cebulki cennych kwiatów, i kładli je na wciąż tonącą w śniegu łąkę. Nie
wiedzieliśmy, które z nich było ciałem naszego kolegi [...], bo wszystkie były umazane
błotem, niebieskoziemistą mazią. Ale gdy wieśniacy złożyli w zbezczeszczonym grobie
stertę chrustu i małe, ostre płomienie palonych zmarłych uniosły się w nieruchome
powietrze, nasz gniew stawał się bardziej wyczuwalny. [...] Odbywający się na łące
rytuał miał nam uświadomić, że wszystko, co znajduje się w dolinie, nawet zwłoki,
dostało się z powrotem pod panowanie dorosłych52.

50 Pełne brzmienie napisu:
„Przede mną droga w miasto utrapienia,
Przeze mnie droga w wiekuiste męki,
Przeze mnie droga w naród zatracenia.
Jam dzieło wielkiej, sprawiedliwej ręki.
Wzniosła mię z gruntu Potęga wszechwłodna,
Mądrość najwyższa, Miłość pierworodna;
Starsze ode mnie twory nie istnieją,
Chyba wieczyste − a jam niespożyta!
Ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją...”
Na odrzwiach bramy ten się napis czyta.

Dante Alighieri, Boska Komedia. Pieśń trzecia, przeł. E. Porębowicz, Warszawa 1965, s. 32.
51 K. Oë, Zerwać pąki, zabić dzieci, op. cit., s. 119.
52 Ibidem, s. 105.
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Zadawanie Ikarowi śmierci dokonuje się w najbardziej przerażający sposób.
Młodość jest obiektem nienawiści.

[Chłopcy] wstawali jeden po drugim i jeden po drugim padali od ciosów na ziemię.
Leżących kopano. Nikt się nie bronił. Bicie przyjmowaliśmy z pokorą. Naczelnik
długo szalał i krzyczał już chyba tylko do siebie53.

Młodość skazana jest na absolutną samotność umierania. Dzieło, które mogła
tworzyć w heroicznym trudzie, nie ma szansy trwania, więc i egzystencja pozba-
wiona jest heroicznych odniesień. W konsekwencji niszczenie siły i determinacji,
z jaką chce realizować najbardziej ludzkie cele, jest uśmiercaniem podstaw czło-
wieczeństwa.

Pytanie, jaką twarz będzie nosił nowy czas, prowadzi ku katastroficznym
konstatacjom: społeczeństwo zmierza ku klęsce. Symbolem właściwym naszym
czasom jest Ikar, ale nie ten grecki, co − jak pisał Jan Parandowski − „ptakom
wyrwał tajemnicę lotu i pokonał powietrze, dotychczas niedostępne mieszkań-
com ziemi”54 (a takim młodzieńczym Ikarem początku wieku XX był w litera-
turze polskiej Bożydar z Córki wodnicy Ostrowskiej, takimi byli bohaterowie
Korczaka), ale spętany i zadziobywany, ślepy na ludzką niedolę, obojętny na swój
los, zapatrzony już tylko w horyzont ziemi.

Swoją książkę poświęconą „nostalgiom w prozie lat dziewięćdziesiątych”
Przemysław Czapliński zatytułował Wzniosłe tęsknoty. „Nostalgia − pisze we
wstępnie − stanowi drogę do wzniosłości, wzniosłość zaś bierze się z obietnicy
ocalenia sensu niszczonego przez ciągłe doświadczenie utraty”55. Powieści Oë,
Goldinga i Salingera można by nazwać manifestacyjnie antynostalgicznymi, bowiem
wyrastają z wielkiego kryzysu mitu młodości.

Z tego parku wypełnionego cieniami dzieciństwa − pisał Saint-Exupéry w Ziemi,
planecie ludzi − cóż pozostaje, kiedy, wróciwszy w wieku dojrzałym, obchodzi się go
wzdłuż niskiego muru z szarych kamieni, z rozpaczą i ze zdumieniem, że w tak szczup-
łej przestrzeni zamknięta była kraina, która miała niegdyś walor nieskończoności!
Wiek dojrzały rozumie, że do tej nieskończoności nie ma powrotu nigdy, bo powrócić
by trzeba było do zasad gry, a nie do parku56.

Otóż właśnie te narzucone dzieciństwu i wiekowi młodzieńczemu „zasady gry”
są dramatem naszych czasów. Odniesienie do mitycznego początku życia jest przy-
wołaniem cierpienia, a „doświadczenie utraty”, wedle Czaplińskiego zyskujące

53 Ibidem, s. 113.
54 J. Parandowski, Mitologia, Warszawa 1979, s. 219.
55 P. Czapliński, Wzniosłe tęsknoty, op. cit., s. 8.
56 A. de Saint-Exupéry, Ziemia, planeta ludzi. Wyd. cyt.: A. de Saint-Exupéry, Nocny lot. Ziemia,

planeta ludzi. Pilot wojenny, przeł. M. Czapska, Kraków 1974, s. 152.
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na sile wprost proporcjonalnie do upływu czasu, jest w istocie doświadczeniem
niebytu. To tak, jakby współczesna literatura dowodziła, że młodości − rozumia-
nej jako mityczny czas pierwotnej pełni − nie było, więc i cały ludzki żywot jest
podszyty nicością, zbudowany na najtragiczniejszych doświadczeniach burzą-
cych kruchą tkankę wiary w sens i ład istnienia.

Jedyną reakcją jest ucieczka. Im szybciej, tym lepiej, im mniejsze spustosze-
nia, tym mniej spróchniała tkanka, na której będzie musiał wzrosnąć wiek dojrzały.

Tak było u Janusza Korczaka w Dzieciach ulicy, tak jest w późniejszym o cały
wiek Gnoju Wojciecha Kuczoka. Gnój to powieść, która dotyka najbardziej
destrukcyjnych doświadczeń dzieciństwa i młodości − uporczywego, nieustającego
bicia, poniżania, negacji wszelkich form młodziutkiego, rodzącego się człowie-
czeństwa. Podobnie jak u Kenzaburo Oë, reakcją bohatera jest tłumione, niemoż-
liwe do wyrażenia poczucie głębokiej krzywdy, spowodowana traumą pogarda,
agresja i nienawiść, które znajdują ujście w niezrealizowanych marzeniach o spra-
wiedliwym wyrównaniu „rachunku krzywd”, o wymierzeniu ojcu, nazywanemu
„starym K.”, sprawiedliwości:

Chciałem tylko, żeby wybuchła wojna, jakaś mała wojenka, choćby tylko w naszym
mieście, jakieś powstanie jednych przeciw drugim. I stary K. byłby jednym z jednych,
ja byłbym jednym z drugich. I miałbym karabin strzelający prawdziwymi nabojami.
I pierwszym i ostatnim wrogiem, którego bym zdążył zastrzelić, byłby stary K. [...]
Niestety, historia nas nie rozpieszczała, pozwoliła nam wychowywać się w warunkach
pokojowych (jak mawiał stary K.), dorastać w temperaturze pokojowej, dlatego nie
mogliśmy wyrosnąć na porządnych ludzi, bo mieliśmy się za dobrze.

Z perspektywy kulturowej ojciec w powieści Kuczoka reprezentuje tę samą
postawę, którą reprezentowali strażnicy u Kenzaburo Oë. Różnice dotyczą stop-
nia literackiej i psychologicznej komplikacji. Strażnicy stanowili ucieleśnie-
nie czystego zła, bezmyślnego, grubiańskiego i barbarzyńskiego, wywiedzionego
z tradycji mitów i baśni, a zarazem odwołującego się do najgorszych doświad-
czeń ludzkiej historii; ojciec z powieści Kuczoka oscyluje między miłością i nie-
nawiścią. Z jednej strony broni wartości, które chce przekazać synowi (czyni to
co prawda w najwyższym stopniu nieudolnie, lecz z wewnętrznym przekonaniem
co do swoich racji), z drugiej sam wszystko obraca w niwecz, wszystko niszczy.
W jakiejś mierze jest zarazem katem i ofiarą. Katem, bo własnemu synowi (zapewne
nieświadomie) zadaje ból, podcina jego poczucie tożsamości, niszczy w zarodku
człowieczeństwo57; ofiarą, bo sam został ukształtowany przez kulturę przemocy,
zapewne sam podlegał analogicznym zabiegom wychowawczym, zapewne sam

57 Wpływ deprywacji ojcostwa na zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży obszernie oma-
wia K. Pospiszyl w pracy Ojciec a rozwój dziecka, Warszawa 1980.
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był tak traktowany przez swojego ojca, jak teraz traktuje syna. Koło automatyzmu
przemocy i zła się zamyka. Obraz przedstawiony przez Kuczoka jest surowym
osądem nie tylko współczesnej cywilizacji, także gorzką diagnozą stosunku tej
cywilizacji do dziecka (młodzieńca).

− Nic z was nie będzie, pieprzone zdechlaki, uczyć wam się nie chce, tylko wydurniać.
Boże, co za dzieciarnia, ty widzisz i nie grzmisz... Durne szczeniaki... Jakby mi kto dał
na wychowanie jednego z drugim inaczej by śpiewali.... Pamiętaj, synu, kto nie słucha
ojca-matki, ten słucha psiej skóry. Zapamiętaj, czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie
będzie umiał. Ja w twoim wieku nie miałem tak dobrze, ja musiałem pracować na siebie.
Pamiętaj, ech... Trzeba was trzymać krótko za mordę, może by coś wyrosło, a tak, ech,
szkoda gadać... Wart Pac pałaca. Jaki ojciec, taki syn. Banda gówniarzy. Kręcą się
po osiedlach. Dzieci rodzą dzieci. Durne to takie. Ech, wychowałbym...58

Nie jest to monolog płatnego kata, sadystycznego zbrodniarza, lecz raczej
człowieka, który nie potrafi dostrzec, że sam znalazł się w potrzasku i taki sam
potrzask przygotowuje dla własnego syna.

W Gnoju Wojciecha Kuczoka nie ma nawet miejsca na chwilę wolności, która
w powieści Oë pozwoliła doświadczyć bohaterom krótkotrwałej nadziei. Wolność
− jak dowodził Albert Camus w Micie Syzyfa − zdobywa się dopiero wtedy, gdy
uzyskuje się świadomość absurdu i wybiera bunt; dlatego właśnie bunt zostaje
gwałtownie stłumiony59. Nie ma wolności, nie ma więc i nadziei.

Problem tylko pozornie ma charakter psychologiczny, w istocie bowiem dotyka
zagadnienia identyfikacji człowieka, wyróżnienia w nim, wskazania i rozpoznania
zasadniczych cech, wytworzenia pewnego rodzaju idei człowieka, w szczegól-
ności idei młodości. W gruncie rzeczy wszystko sprowadza się do zdefiniowania
tego, kim się jest, i tego, czemu można się realnie przeciwstawić, rozróżnienia
między własnym „ja” i tym, co w stosunku do niego zewnętrzne. Narrator w po-
wieści Oë wytycza tę granicę, bo doświadcza wolności. Narrator Kuczoka staje
wobec zupełnie innej sytuacji: nie doświadcza niczego poza stanem psychicz-
nym osaczonego zwierzęcia. Nie może realnie przeciwstawić się niczemu,
niczym rozporządzać, nawet swoim ciałem, nawet swoim „ja”, które zostaje
krańcowo zredukowane. Może mieć tylko ból lub strach, cały ześrodkowuje się
bowiem wokół przedmiotu, którym się staje w rękach ojca. Poszukuje źródeł
ratunku, ale może go podjąć wedle swej ułomnej, jakby „niedonoszonej”,
niedojrzałej miary, usiłuje zyskać dystans wobec ojca-oprawcy. Na próżno.

Człowiek ukształtowany w taki sposób będzie zawsze świecił światłem odbi-
tym, pozostanie niezdolny do tworzenia jakichkolwiek wartości, w konsekwencji

58 W. Kuczok, Gnój, op. cit., s. 70-73.
59 Por. A. Camus, Mit Syzyfa [w:] tegoż, Eseje, wybór i przekł. J. Guze, wstęp J. Kossak, Warszawa

1971, s. 191 i n.
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będzie wiódł życie pozbawione sensu. Narrator Kuczoka jest antytezą Ikara,
a dom, w końcowej scenie powieści zapadający się w ziemię, podmywany przez
szambo i w końcu przez nie pochłonięty, niczym fabryka-moloch z Germinalu
Zoli, jest krańcowym przeciwstawieniem symboliki skrzydeł rozpostartych ku
słońcu. Korczakowskie „dziecko salonu” było zdolne do buntu i przekształciło
ten bunt w nieudany co prawda, ale przynajmniej podjęty proces twórczy. Dziecko
w utworze Kuczoka jest już tylko tworem kadłubowym, boleśnie niepełnym.

Podsumowaniem tego procesu degradacji współczesnego Ikara jest Bidul Mariu-
sza Maślanki. Pochodzący z biednej śląskiej rodziny chłopak zostaje oddany
na wychowanie do domu dziecka − rozpoczyna się trudny proces wzrastania,
błądzenie w labiryncie ograniczeń i wolności. Narratora powieści, podobnie jak
u Kenzaburo Oë i Wojciecha Kuczoka, nie stać na bunt, jedyne pojęcie, które
określa jego sytuację egzystencjalną, to pojęcie alienacji. Poddany nieludzkiej
presji ze strony wychowawców i rówieśników, świadek i obiekt gwałtu, nie może
niczego afirmować: ani siebie, ani swojej rodziny, ani otoczenia.

By wprowadzić jakiś porządek i jasność w swoje rozproszone myśli, chłopak
pisze listy, w których − choć nie jest tego świadom − próbuje rozpoznać własną
sytuację, znaleźć język jej opisu i zyskać wobec niej dystans. Jego wysiłki są nie-
słychanie znaczące w ekspresji; w sferze sensu − bezowocne. Listy mają cha-
rakter konfesyjny, są spowiedzią, kierowaną do wyimaginowanego Pana Nikt.
Chłopak wrzuca je do śmietnika („List zostawie w koszu na śmieci bo tutaj są
kosze na śmieci w pokojach i list pomne i porwe”60), z gorzką świadomością,
że w żaden sposób nie trafią do adresata, bo ten jest Nikim, a więc nie istnieje,
przybiera formę kantowskiego „czystego rozumu”, jest więc ideą − ta z kolei
odsyła do sfery transcendencji. Ludzkiemu wołaniu odpowiada − jak pisze Camus
w Micie Syzyfa61 − „bezsensowne milczenie świata”. W Bidulu wołaniu małego
człowieka towarzyszy przerażająca pustka nie tylko świata, także nieba.

Nikt nie jest postacią neutralną semantycznie, po prostu sygnałem niebytu,
nieobecności, personifikacją całkowitego osamotnienia, choć na takie sensy wska-
zywać może kontekst słynnego tekstu Edwarda Stachury (Się z tomu opowiadań
pod tym samym tytułem kończą słowa: „Się jest nikt”, co wskazuje wyraźnie
na pozbawienie człowieczeństwa cech bytu). Zwykle postać określona mianem
Nikt ma rozległe odniesienia kulturowe. Przywołajmy jako przykład dwa wiersze.
Pierwszy − Prolegomena do innej bajki Rafała Wojaczka:

ulegnie im − dwie armie jak dwa sny. I oto
poznajesz: jedną wiedzie
Nikt − za mnie; jakby obłok

60 M. Maślanka, Bidul, Warszawa 2004, s. 78.
61 A. Camus, Mit Syzyfa, op. cit., s. 194.
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Boża Krówka przed drugą i wiesz już, że będzie
bitwa jak dwu żywiołów,
− Gdy Krówka znów odbiegnie

do nieba − Nikt już za nią, Twoje serce zbadać:
dla mnie, nim się na nowo
nauczę mówić − nazwać62.

Nikt pisany jest w wierszu Wojaczka wielką literą, jest więc imieniem, nazwą
bytu, a nie nicości.

I fragment drugi − z Psalmu Paula Celana:

Nikt nas na nowo z ziemi i gliny nie lepi,
nikt już naszego prochu nie zaklina.
Nikt.

Bądź pochwalony, Nikt.
Tobie gwoli pragniemy
rozkwitać.
Tobie wbrew.

Niczym
byliśmy, jesteśmy, będziemy
nadal, rozkwitając:
róża z niczego, róża
niczyja63.

Ta właśnie ambiwalencja między bytem i niebytem Absolutu ujawnia tragizm
ludzkiej egzystencji. W świecie, w którym jesteśmy niczyi, nie ma już żadnej
nadziei. Tragizm młodości osiągnął apogeum. Nie ma domu, nie ma korzeni, nie
ma Boga. Nie ma więc ucieczki z więzienia, bo nie ma dokąd uciekać.

Młodości odebrano wszelką wiarę; nie ma już dobra i nie ma zła, kategorie
moralne osiągnęły pełnię relatywizmu; w efekcie bohater literacki został pozba-
wiony tożsamości, nie odnajdzie jej, gdyż podjęcie trudu poszukiwań wymaga
przyjęcia postawy camusowskiego buntu, wymaga umiejętności przezwyciężenia
bezsensu, czyli, jak powiadał Camus, „wyobrażenia sobie Syzyfa szczęśliwym”64.
Ale tu, na tym „najlepszym ze światów”, nawet wyobraźni nie można urucho-
mić, bo sama wyobraźnia jest krokiem ku wolności. Słowa strażnika z powieści
Kenzaburo Oë −

62 R. Wojaczek, Wiersze, wybór i posłowie T. Pióro, Warszawa 1999, s. 48.
63 P. Celan, Utwory wybrane, wybrał i oprac. R. Krynicki, Kraków 1998, s. 133, tłum. S. Barań-

czak.
64 A. Camus, Mit Syzyfa, op. cit., s. 194.
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Nie zapominajcie, że dla nas jesteście robactwem. Mimo to damy wam dach nad głową
i jedzenie. Pamiętajcie, że jesteście dla nas bezużytecznym robactwem65

− w lapidarny sposób charakteryzują stosunek zobrazowanego w utworach lite-
rackich dorosłego świata do różnorakich sfer przynależnych młodości: emocji,
hierarchii aksjologicznej, witalizmu. Żywioł dionizyjski, o którym pisał Nietzsche
w Narodzinach tragedii i który zawsze charakteryzował młodość, przestał być
zarzewiem nadziei. Ostatecznie i nieodwołalnie wyeliminowane zostały perspek-
tywy twórczego buntu. „Bóg umarł! Bóg nie żyje! Myśmy go zabili!” − głosił
Nietzsche w Wiedzy radosnej. Ikar też umarł. I też „myśmy go zabili”. To naj-
mniej radosna wiedza naszych czasów.

Najbardziej charakterystyczną cechą dzieciństwa nie jest łatwość, z jaką marzenia
mieszają się z jawą, lecz całkowite wyobcowanie − napisał Stephen King. − Nie
istnieją słowa, które mogłyby opisać mroczne lęki i przeżycia dziecka. Mądre dziecko
zdaje sobie z tego sprawę i zgadza się na związane z tym konsekwencje. Z chwilą,
kiedy zaczyna sporządzać dokładny bilans zysków i strat, przestaje być dzieckiem66.

65 K. Oë, Zerwać pąki, zabić dzieci, op. cit., s. 21.
66 S. King, Miasteczko Salem, przeł. A. Nakoniecznik, Warszawa 2003, s. 325.
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Małe kobietki − ileż ich było! W literaturze, malarstwie i sztuce filmowej,
w legendzie literackiej! O Oblubienicy z Pieśni nad pieśniami bracia mówią:
„Siostrzyczkę małą mamy, piersi jeszcze nie ma”1. Do legendy literackiej prze-
szła młodziutka, nieletnia Heloiza, kochanka Abelarda, trzydziestoczteroletniego
profesora, który w zamian za kwaterę u jej wuja, kanonika katedry Notre-Dame,
udzielał jej lekcji. W rzędzie literackich legend jest miejsce dla Beatrycze, dziew-
czyny dziewięcioletniej, doskonałej piękności, poetyckiego natchnienia Dantego.
Laura, której dedykował Petrarka swe Sonety, miała dwanaście lat. Wirginia
Clemm, kuzynka Edgara Allana Poe, miała trzynaście lat, gdy została żoną pisa-
rza (jej śmierć była ciosem, z którego Poe nie potrafił się podźwignąć). Niejasny
związek łączył Lewisa Carrolla z dziesięcioletnią Alice Liddell, dla której napi-
sał swe sławne dzieło. W powieści Nabokova Dolores Haze zwana Lolitą (lat 12)
jest niewinną i zarazem zepsutą, dziewczęcą i w pełni kobiecą „nimfetką” − roz-
budzoną zmysłowo dziewczynką.

Jako bohaterki literatury polskiej XX wieku małe kobietki pojawiają się u sa-
mych początków stulecia; ich młodszą, jeszcze niewinną siostrą była Litka
Połaniecka. Są postaciami intrygującymi, wymykają się jednoznacznym kwalifi-
kacjom i ocenom, dramat ich życia i tragedie, których doświadczają, mają własną,
dziecięcą miarę. Owiane tajemniczością, zagadkowe, pogrążone w sennym letargu,
uśpione bądź usypiające, usytuowane poza zasadniczym nurtem zdarzeń fabular-
nych lub w samym ich centrum − stają się sygnałem ukrytych treści i znaczeń,
zapowiedzią życia w pełnym jego rozkwicie.

Postacią pod tym względem bardzo charakterystyczną jest Isia z Wesela Wys-
piańskiego: jako jedyna z zaczarowanego kręgu „świata pijanego” pozostaje wolna,
poza magiczną siłą oddziaływania upiornego Chochoła. Paralelną do niej postacią
jest jedynie Jasiek (głupi, nieodpowiedzialny, ale przecież... młody!), chłopak który
przypadkiem znalazł się na zewnątrz kręgu somnambulicznego tańca śmierci. Poło-
żenie Jaśka przypomina doświadczanie sennego koszmaru; sytuacja Isi jest zgoła
odmienna − dziewczynka śpi spokojnie, miała bowiem w sobie dość siły (mocy
ducha), rozwagi i zdrowego rozsądku, by zapanować nad Chochołem, gdy nastała
„północno godzina”:

A ty mi się przepadaj,
śmieciu jakiś, chochole,
huś ha, na pole!

(akt II sc. 3)

1 Pnp 8, 8.
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Chochoł odstępuje, nie ponowi zaczepek pod adresem Isi, znajdzie inne osoby,
by nad nimi roztoczyć swą władzę, by je zauroczyć i pogrążyć w zgoła odmien-
nym, chorobliwym śnie.

Wyspiański wyzyskuje tu konwencję bajki magicznej: baśniowe postaci fan-
tastyczne przybywają zazwyczaj do tych, co są niewinni i bezgrzeszni, i to ich
właśnie wprowadzają w zaświaty, dopuszczają do tajemnicy, pozwalają im prze-
kroczyć granice poznania. Isia jako jedyna ma władzę nad światem duchów,
dlatego właśnie jej i tylko jej Chochoł słucha, tylko przed nią czuje respekt.

Ta szczególna rola dziecka w obrębie dramatu niesie istotne treści. Dziewczyn-
ka staje się postacią szczególną, choć poboczną, wprowadza tajemnicę w obręb
tajemniczości. Wydawałoby się bowiem, że Isia przynależy do „zwyczajnego”
poziomu świata przedstawionego, podczas gdy inne postaci podlegają prawu
odnoszącemu się do głębszego porządku bytu: tym porządkiem jest eleuzyjsko-
-chrześcijański mit śmierci i odrodzenia2. W istocie zwyczajność Isi wynika
z faktu, iż nie naznacza jej śmierć: zostaje uśpiona podobnie jak „tamte dziecka”.

W porządku symbolicznego myślenia i symbolicznego obrazu dziewczęcość
tej postaci zyskuje migotliwość znaczeniową. Dziewczyna jest figurą uśpionej
i rozkwitającej kobiecością, zapowiedzią pełni, bujności i płodności, jest pąkiem
dopiero szykującym się do rozkwitu w porze pierwiośnia życia. Zgodnie z trady-
cją baśniowo-ludową panuje nad magią (rola wróżki, wieszczki, opiekunki domu,
kapłanki domowego ogniska). W kontekście wielokrotnie transformowanego
w Młodej Polsce motywu rycerzy uśpionych w Tatrach omawiana postać nabiera
dodatkowych znaczeń: dziewczyna czeka na przebudzenie do życia, jednocześnie
jest gwarantem autentyzmu tego przebudzenia, nadejścia wiosny, którą w jakimś
sensie antycypuje. Widać tu podobieństwa do sposobu przedstawiania dziewczę-
cości w malarstwie Olgi Boznańskiej3.

Inaczej u Zapolskiej. Dziewczęcość jest figurą chorobliwej pełni życia, kale-
kiej dojrzałości: córka staje się mimowolnym, wiernym, dosłownym wcieleniem
matki (lub innej postaci z bliskiego otoczenia). Mamy tu do czynienia z uwarun-
kowanym społecznie determinizmem negatywnym: podobieństwo córki do matki
to rodzaj obciążającego wyroku, rodzaj przeznaczenia, Fatum, przed którym uciec
niepodobna, które jest przekleństwem, siłą niszczącą i destrukcyjną, nieled-
wie dziedziczoną winą rozumianą tu w kategoriach psychicznego upośledzenia.
Zapolska wnikliwie obserwuje małe kobietki swych powieści i dramatów; często
ukazuje je w perspektywie uśpienia: senność towarzyszy zarówno Picie (Sezonowa

2 Naturalnym kontekstem interpretacyjnym dla Wesela jest Noc listopadowa osnuta właśnie wokół
mitu śmierci i odrodzenia; o ile Noc... koncentruje się na śmierci (jesień), o tyle Wesele na momen-
cie przedwczesnego wiosennego przebudzenia przypadającego jeszcze na czas, w którym roślina
ponownie pogrążyć się musi w zimowym śnie (pierwiośnie).

3 Por. rozdział Intymność − baśń − tajemnica.
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miłość, Córka Tuśki), jak Meli (Moralność pani Dulskiej); motyw usypiania
Dziecka powraca w Ich czworo.

To uśpienie pozostaje w ścisłym związku ze sposobem postrzegania dziecięco-
ści przez Zapolską. Jest to mianowicie swoista potencjalność: Pita oraz dwie panny
Dulskie to małe kobietki, które są zapowiedzią dojrzałej kobiecości. Pita jest
dzieckiem z sobowtórową osobowością sfinksa − świadomej swojego wdzięku
kobiety, rozbudzonej erotycznie. Hesia, zminiaturyzowana dojrzała kobiecość, jest
dziewczyną pozbawioną uczuć i sentymentów, zmysłową i − chciałoby się rzec −
„wyzwoloną”. Potrafi rozpoznać zarezerwowane dla dorosłego życia dwuznaczne
gesty, sceny i sytuacje: to ona „strzela oczami na tego wysokiego studenta”,
„zamiast spać w nocy, wzdycha”, ona inicjuje pełen namiętności taniec z siostrą.
Marzy o życiu wypełnionym płaskimi rozrywkami i uciechami: „...ja też dorosnę
− ja też pójdę na lumpę − ja też będę chodziła po kawiarniach i będę pić likiery...
po nocnych kawiarniach”4. Krąg jej fascynacji wyznacza Zbyszko. Dziewczęcość
jest dla Hesi przeszkodą w dojrzałym życiu, w czerpaniu zeń radości i pełni:

Boże! kiedy ja się już naprawdę czegoś porządnie dowiem! kiedy ja już będę duża!
kiedy już nie będzie przede mną tajemnic5.

„Dziecko widzi [...] przed sobą cały wał tajemnic. Czuje, że mu kłamią na każ-
dym kroku. Pragnie być starszym, aby zedrzeć zasłonę. Nie umie kochać i czcić
dzieciństwa”6 − pisała Zapolska rok po publikacji Moralności pani Dulskiej.
Wciśnięte w gorset przykrótkich sukienek, poddane tresurze wychowania dziew-
czyny stają się mimowolnymi świadkami i uczestniczkami farsy, jaką jest życie
ludzi dorosłych. „Mnie się zdaje, że mi się dzieje jakaś krzywda − że mnie ktoś
więzi, że mi ściśnięto gardło...”7 − wyznaje Mela.

Ten sam problem powraca w „tragedii ludzi głupich” Ich czworo. Dziecko jest
tu świadkiem i poniekąd milczącym uczestnikiem jałowych sporów rodziców,
następnie rozwijającego się romansu matki z „przyjacielem domu”; jest brutalnie
i systematycznie wprowadzane w świat kłamstwa i obłudy. Wybór przez Zapol-
ską wieczoru wigilijnego jako momentu zawiązującego akcję dramatu nie może
umknąć uwadze odbiorcy: z perspektywy kulturowej jest to bowiem silnie nace-
chowany emocjonalnie czas sacrum, obrosły tradycją i szczególnie rodzinny,
z perspektywy zaś doświadczeń dziecka i wspomnień z dzieciństwa − czas
tajemnicy, oczekiwania i radości. Charakterystyczne, że w domu Męża i Żony

4 G. Zapolska, Moralność pani Dulskiej, akt I sc. 5.
5 Ibidem, akt I sc. 3.
6 G. Zapolska, Zbyt ciekawe noski. „Słowo Polskie” 1908, nr 486. Wyd. cyt.: G. Zapolska, Publi-

cystyka, oprac. J. Czachowska, cz. III Kraków 1962, s. 345.
7 G. Zapolska, Moralność pani Dulskiej, akt II sc. 7.
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wszystkie obrzędy zostają wyrugowane, znakiem Wigilii jest jedynie skonwen-
cjonalizowana choinka („Cokolwiek na boku na stoliku choinka bardzo duża,
cukierniana, strojna, ale nie ubrana w domu”8); wkrótce okazuje się, że choinka
jest podarkiem dla Żony od jej kochanka i że ukrywa wśród gałęzi bilecik
z wyznaczonym terminem schadzki. W symboliczne centrum domu i dzieciństwa
wpisane są znaki moralnego rozkładu.

Wigilia upływa Dziecku w całkowitej, dotkliwej samotności; odchodząc z ojcem
na wieczerzę u babci dziewczynka otrzymuje od matki nakaz kłamania: „...a jak ci
się pytać będą, czy był kto u nas na wilii − to żebyś powiedziała, że było dużo
osób. I że grali, i że śpiewali, i wszystko...”9. Mimo rygorystycznego przestrzega-
nia przykazań i zaleceń (mówiąc językiem Korczaka − „tresury”), wigilia u babci
wypadła bardzo źle:

DZIECKO
cicho
Powiedzieli, że ja jestem bardzo źle wychowana.
ŻONA
Pewnie jadłaś rybę nożem.
DZIECKO
Ale nie, mamusiu, widelcem...
ŻONA
Uśmiechałaś się, jak kto do ciebie mówił?
DZIECKO
Tak.
ŻONA
Kłaniałaś się prawą nogą?
DZIECKO
Tak (dyga).
ŻONA
Czego oni jeszcze chcą!...

(akt I sc. 9)

Małe kobietki Zapolskiej są nie tylko nieskore do buntu, są wręcz pasywne
(aktywną rolę w przegnaniu Chochoła wyznaczył Isi Wyspiański), bierne, ospałe,
pozbawione życia wewnętrznego − są wiernymi odzwierciedleniami osób z naj-
bliższego otoczenia. Taką postacią jest zarówno Pita, mimowolnie odwzorowująca
zachowania matki, jak i Hesia, dziewczęce wcielenie kuzynki Juliasiewiczowej.
Mela i Dziecko ilustrują nieco inną prawidłowość − destrukcyjny wpływ matki
na córkę. Matka, przedstawiona tu jako wcielenie „wielkiej samicy”, uwikłana

8 G. Zapolska, Ich czworo, akt I sc. 1; podkreślenie moje − GL.
9 Ibidem, akt I sc. 4.
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w walkę płci, wpływa niszcząco na córkę, zabija ją psychicznie, wtłaczając w gor-
set pozorów, ograniczając dojrzewanie, krępując indywidualność.

Być może, właśnie ze względu na ten wpływ „wielkiej samicy” małym kobiet-
kom Zapolskiej trudno dojrzeć. Jak pozytywiści lud, tak Zapolska młodą kobietę
postrzega jako dziecko; dowodem Z pamiętników młodej mężatki. Bohaterka-
-narratorka dopiero odkrywa swą skądinąd niedojrzałą, skarlałą kobiecość (choć
ma 19 lat), świat poznaje po omacku, zdziwiona nawet widokiem ludzi, ulic,
jarmarku. Jak dziecko rozumuje, ucząc się gospodarowania pieniędzmi i „dyspo-
nowania obiadu”, a także elementarnych ludzkich zachowań. W skrajnie infan-
tylny sposób rozumie swoje przywileje, które daje jej dorosłe życie.

Przypominam sobie, że jako mężatka, mam już prawo czytać nieprzyzwoite książki
i postanowiłam zaabonować je w pierwszej lepszej czytelni. Tylko na to trzeba się
odważyć wyjść samej na ulicę. W domu nie wolno mi było wychodzić samej. Zawsze
wychodziłam z mamą, a w najgorszym razie ze służącą10.

Boi się opuścić dom, a wyszedłszy po kryjomu (!) doznaje uczuć właściwych
speszonemu dziewczęciu, któremu wszystko wydaje się przerażającym źródłem
zagrożenia:

Byłam dziś sama na ulicy. Nie załatwiłam jednak żadnego sprawunku. Kiedy wyszłam,
zdawało mi się, że wszyscy na mnie patrzą i palcami pokazują11.

Naturalną reakcją dziecka jest pełna desperacji, skrajnie infantylna ucieczka:

Nagle na rogu Chmielnej ktoś mi się ukłonił. Nie wiem, kto. Widziałam tylko, że to był
mężczyzna, lecz właśnie wtedy wiatr założył mi na głowę pelerynę, a kapelusz zsunął
mi się na oczy. Z rozpaczy kiwnęłam na przejeżdżającą dorożkę i wsiadam do niej12.

Młoda mężatka boi się wyjść na targ, kontrolować wydatki służącej, a nawet,
w obawie przed kompromitacją, rozmawiać z nią. Podejmując różne decyzje i oce-
niając swe aktualne położenie nieustannie popada w infantylizm: „Kupiłam sobie
przez służącą w aptece pudru [...]. Mama nie pozwoliła mi się pudrować, choć sama
pudrowała się w sekrecie”13. Gniew, zdziwienie, oburzenie, poczucie samotności
i opuszczenia, żal, rozgoryczenie, rozpacz − wszystkie stany psychiczne dziewięt-
nastoletniej zamężnej kobiety przedstawia Zapolska jako typ reakcji dziecięcych:
„Przybrałam więc nadąsaną minę [...]. Porwał mnie dziecinny pusty gniew”14.

10 G. Zapolska, Z pamiętników młodej mężatki, Warszawa 1991, s. 8; podkreślenie moje − GL.
11 Ibidem, s. 12.
12 Ibidem, s. 13.
13 Ibidem, s. 5.
14 Ibidem, s. 27.
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Narratorka Pamiętników... powraca myślami do dzieciństwa postrzeganego tu
w dwóch perspektywach. Pierwsza − to banalna, schematyczna, pełna sentymen-
talnych uniesień podróż w czasie, infantylna i pozbawiona jakiejkolwiek refleksji:
młoda mężatka przegląda „panieńskie pamiątki”, wśród których znajdują się cen-
zury, wiersze, „kawałek białej atłasowej wstążki”, „kawałek zeschłego, czarnego
chleba”. Perspektywa druga − to powrót pełen bólu: dzieciństwo kojarzy się z mę-
czącymi lekcjami gry na fortepianie i mimowolnym uczestniczeniem w scysjach
rodzinnych, których wiecznym powodem są kwestie finansowe − rodzina bowiem
funkcjonuje na zasadzie przedsiębiorstwa, gdzie obowiązuje rachunek zysków
i strat. Nie ma tu miejsca dla dziecka, nie ma gotowości do zainteresowania jego
światem i jego przeżyciami, przygotowania do samodzielności, toteż małe kobietki
Zapolskiej są postaciami „kadłubowymi” i okaleczonymi. Brakuje im radości ży-
cia, dziecięcości, pełni, dlatego również jako mężatki są niedojrzałe, naznaczone
niespełnieniem i poczuciem dramatyzmu życia.

Dziewczęcość przywraca małym kobietkom Makuszyński. Literackie kreacje
dziewcząt w jego twórczości oparte są na swoistych założeniach artystycznych,
swoistej strategii pisarskiej i swoistych podstawach ideologicznych. Nawiązując
do literackich doświadczeń Luisy Alcott, Frances Burnett i Johanny Spyri, wpro-
wadza Makuszyński takie ujęcie dzieciństwa, które daleko wykracza poza wypra-
cowany w XIX wieku model powieści dla dorastających panien: już nie dorośli,
lecz dzieci stają się wzorami do naśladowania, wnoszą i reprezentują te wartości,
które człowiek gubi wraz z osiąganiem wieku dojrzałego − wrażliwość, cieka-
wość świata, umiejętność wchodzenia w bezpośredni kontakt z naturą, chłonność.
Jest w tym rys typowo rousseauowski, przeświadczenie, iż prawdziwe szczęście
to biblijna jedność z naturą, przedcywilizacyjna homeostaza człowieka i świata.
Ale jest coś więcej: wywiedzione z obserwacji i doświadczenia przekonanie
o roli wieku młodzieńczego w ludzkim życiu, o duchowym i egzystencjalnym
wymiarze spotkania dziecka i człowieka dojrzałego. Bohaterki Burnett, Alcott
i Spyri nie są tak bardzo „postrzelone” jak Makuszyńskiego, nie wchodzą na
drzewa, nie skaczą przez płoty, nie wykraczają ostentacyjnie poza konwenanse.
Mają w sobie jednak to, co później Makuszyński określił mianem „filozofii
dobroci” − umiejętność budzenia wrażliwości na prawdę, piękno i dobro. Taką rolę
powierzył autor bez mała wszystkim pierwszoplanowym bohaterkom swych po-
wieści: Irence Borowskiej (Panna z mokrą głową), Irence Niemczewskiej (Złama-
ny miecz), Basi Bzowskiej (Awantura o Basię), Wandzi Gąsowskiej (Szatan z siód-
mej klasy), Ewie Tyszowskiej (Szaleństwa panny Ewy):

Gdyby nie ona, smutno byłoby w białym domu. Biedny pan Borowski wtedy tylko
śmieje się, kiedy ją widzi i słyszy15.

15 K. Makuszyński, Panna z mokrą głową, Kraków 1990, s. 78.
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Małe kobietki Makuszyńskiego są pełne dynamizmu i aktywności: to one
narzucają otoczeniu swoją wolę, realizują skutecznie własne plany, wprowadzają
w czyn zamierzenia i pokonują przeciwności losu. Niewiele mają wspólnego
z bohaterkami Zapolskiej, z zapatrzoną w swojego „małego rycerza” Nel Rawlison
z W pustyni i w puszczy Sienkiewicza, z Litką Połaniecką, której − podobnie jak
Nel − niekiedy „się tak... oczy pocą”, z dziewczęcymi bohaterkami powieści
Rodziewiczówny (Irena Orwid z Dewajtis, Zośka Janicka z Czahary), z małymi
kobietkami klasycznych już wówczas powieści dla dziewcząt (Ania Shirley,
Polyanna). Makuszyński w pewnym stopniu pozostaje wierny toposowi sierocemu,
ale jednocześnie zrywa z wzorem dziewczyny jako pokrzywdzonego Kopciuszka.
Kreśli postaci psychologicznie mało pogłębione16, o bardzo wyrazistych kon-
turach osobowościowych; ich kobiecość realizuje się w planie czysto psychicz-
nym (dobroć serca, wrażliwość, zdolności empatyczne), męskość − w sposobach
zachowań. Kobiecy jest też wygląd „dziewczątek”, często przyrównywanych do
księżniczek.

Najpiękniejsza [...] księżniczka nie miała takich czarnych diamentów, przezroczystych
i lśniących, jakie Irenka miała w spojrzeniu, ani takich bogactw niezmiernych, jakie
ona miała w uśmiechu ust...17

Irenka nie da sobie napluć w kaszę, sama się obroni i da sobie radę w życiu. Nie nosi
[...] gorsetu, opalona jest jak Cygan i je razowy chleb. Co wam to szkodzi, że dziecko
jest jasne, radosne i silne? Niech sobie taka będzie!18

Okoliczne panienki − a dość było w sąsiedztwie tego tałatajstwa − blade i smutne jak
kwiaty drżące przed chłodem, patrzyły zdumionymi oczyma na to dziwo, które w celu
skrócenia sobie drogi skakało konno przez rowy i płoty, na tę dziką dziewczynę, co
gdziekolwiek się znalazła, natychmiast obejmowała rządy, a nikomu nie przyszło przez
myśl, że może być inaczej19.

„Blade i smutne tałałajstwo” ma swoje rozliczne reprezentacje w pisarstwie
Zapolskiej, znanym doskonale Makuszyńskiemu, który buduje mit dziewczyny-
-niewiniątka, „ślicznej jak anioł, mądrej jak filozof”, dzikuski o czystym sercu,
pełnej wdzięku i radości życia, o chłopięcej naturze i chłopięcym sposobie
bycia.

16 Jolanta Kowalczykówna zwraca uwagę na charakterystyczną perspektywę narracyjną powieści
Makuszyńskiego: narrator obserwuje bohaterkę jedynie z zewnątrz, nie interesuje go ona „jako
studium psychologiczne” (J. Kowalczykówna, Z badań nad warsztatem literackim Kornela Maku-
szyńskiego jako autora powieści dla młodzieży, Piotrków Trybunalski 1997).

17 K. Makuszyński, Panna z mokrą głową, op. cit., s. 130.
18 Ibidem, s. 64.
19 Ibidem,, s. 89-90; podkreślenie moje − GL.
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Taką też naturę odnajdywał Makuszyński... u samej Zapolskiej! W felietonie
ogłoszonym w dziesiątą rocznicę śmierci pisarki wskazywał na jej dwoisty, męsko-
-kobiecy temperament. Prawdziwie męską stroną jej twórczej osobowości były
niekwestionowane zalety umysłu, formacja intelektualna i mądrość życiowa.

Ten Molier w spódnicy był jednak kobietą. A kobiecości nie potrafiły w niej zgnębić:
ani ostrość spojrzenia, ani drapieżny zmysł satyryczny, ani taka znajomość życia, że
więcej o nim ścisłych wiadomości miała w małym palcu niż dziesięciu pisarzy, którym
natura dała spodnie dla uczczenia ich wielkiej inteligencji20.

Jako sufrażystka − dowodzi dalej Makuszyński − broniła „wolności duszy ko-
biecej” i podjęła „bój o słuszną sprawę”, przybrała postać walecznej Amazonki
i stała się „Gromiwoją polskiej literatury”21. Gromiwoją − dodaje felietonista −
kapryśną: „Był to talent olbrzymi, który kaprysił, bo był kobiecy [...]. Solidarność
kobieca kazała jej wziąć patent na obrońcę kobiety: sponiewieranej, uciśnionej,
zbałamuconej”22. Właśnie ta dwoistość natury „rogatych panienek”23 jest charakte-
rystycznym rysem postaci Makuszyńskiego; skądinąd widać tu wpływy Zarzyckiej
jako autorki Dzikuski24.

Z tradycji powieści dla dziewcząt przejął pisarz koncepcję dziewczyny jako tej
postaci, która budzi w dorosłych bohaterach uśpione i zapomniane wartości −
zgodnie bowiem z „filozofią dobroci” nie ma ludzi złych, są tylko nieszczęśliwi.
Radość niesiona przez młode dziewczęta jest tym budzonym światem zapomnia-
nego czy zagubionego szczęścia; ona też daje im prawo do wnikania w problemy
ludzi dorosłych. „Wzbogacenie postaci dzikusek poprzez ukazanie ich autentycznej
wrażliwości na sprawy ludzkie i młodzieńczego zapału − to oryginalny wkład
Makuszyńskiego w tzw. powieść dla dziewcząt” − pisze Krystyna Kuliczkowska25.

Tak więc istotą literackiego wzorca małej kobietki jest w powieściach Maku-
szyńskiego wiara w wartości niesione światu przez młodą dziewczynę. Mieczy-
sław Inglot dowodzi, że kreacja ta zakorzeniona jest głęboko w „słonecznym

20 K. Makuszyński, Zapolska. „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1931, nr 356. Wyd. cyt.: K. Maku-
szyński, Kartki z kalendarza, Kraków 1985, s. 152.

21 Ibidem.
22 Ibidem,, s. 151, 152.
23 Określenie K. Kuliczkowskiej (K. Kuliczkowska, Wstęp [w:] K. Makuszyński, Kartki z kalen-

darza, Kraków 1985, s. 19).
24 Makuszyński zapewne pozostawał pod wrażeniem literackich kreacji „małych kobietek”

w twórczości Zarzyckiej. Tytułową „Dzikuskę” łączy z bohaterkami Makuszyńskiego wiele, przede
wszystkim odczuwany brak miłości, ciepła rodzinnego, serdeczności, niekonwencjonalny sposób zacho-
wania polegający na odrzuceniu manier „panny z dobrego domu”. Z uwagi na tytułowe słowo-klucz
komentatorzy (Kuliczkowska, Kowalczykówna) wskazują na Dzikuskę jako postać wzorcową boha-
terek Makuszyńskiego, wydaje się jednak, że spośród powieści Zarzyckiej najbliższa Makuszyń-
skiemu jest postać tytułowa Panny Irki (1931).

25 K. Kuliczkowska, [wstęp do:] K. Makuszyński, Kartki z kalendarza, op. cit., s. 20.
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promieniu” Serca Amicisa i twórczości młodych romantyków (zwłaszcza Mickie-
wicza i Słowackiego, także Fredry)26. Jacek Kolbuszewski sugeruje, że bohater-
kom Makuszyńskiego, w kreacjach których można się doszukać typowych rysów
góralek, nie jest obcy komizm podhalański27. Zdaniem Doroty Piaseckiej w posta-
ciach tych krystalizują się i zwyciężają wielkie ideały ogólnoludzkie28. Z kolei
Jerzy Święch znaczenie Makuszyńskiego dostrzega w głębokiej analizie relacji
pokoleniowych: „Dla pisarza autonomia przeżyć dziecięcych ważna jest o tyle,
o ile podkreśla kontrast między przeżyciami dzieci i dorosłych oraz wywołuje
określone reakcje uczuciowe u czytelnika”29. Te założone w strategii pisarskiej
reakcje są, oczywiście, jednoznacznie pozytywne; czytelnik, jak pisarz, powinien
uwierzyć w wartości reprezentowane przez młodość. Jolanta Kowalczykówna
dodaje: „Makuszyńskiego interesowało dziecko jako porte-bonheur w życiu czło-
wieka dorosłego, ale porte-bonheur pojęte nie jako zabaweczka, nie jako brelo-
czek szczęścia, lecz serio, lecz jako ktoś przydający sensu pustemu, bezwartościo-
wemu, zda się nikomu niepotrzebnemu życiu”30.

Ta wiara w dziecięce i młodzieńcze „promieniowanie dobrem” ulega w dal-
szych latach rozwoju literatury różnym formom erozji; aksjologiczna perspektywa
postrzegania bohatera zostaje uchylona bądź skompromitowana, młodość traci
swą specyfikę jako bezsprzeczna wartość etyczna i egzystencjalna. W jej miejsce
wkracza brutalna inicjacja w dojrzałość, ujawniająca dwudzielność biografii
bohatera: okres pierwszy tworzy dzieciństwo przebiegające w wyimaginowanym
świecie, w którym panują jednoznaczne prawa porządkujące myślenie, działanie
i społeczny podział ról (matka, ojciec, brat, uczeń, nauczyciel); okres drugi to
czas traconych złudzeń i całkowitego chaosu. Oba te okresy − i wczesne dzieciń-
stwo, i adolescencja − naznaczone są cierpieniem, goryczą, poczuciem całkowi-
tego osamotnienia. Na tej podstawie ideowej powstają powieści, które − w przeci-
wieństwie czy może raczej w opozycji do klasycznej formy gatunkowej − bywają
określane mianem antyedukacyjnych31.

Przykładem Panna Nikt Tomka Tryzny. Ojciec-górnik co i raz zaglądający
do kieliszka, chwilami grubiański (do córki: „Podciąg spódnicę i wystaw dupę,

26 M. Inglot, Wirtuoz masowej wyobraźni (O twórczości Kornela Makuszyńskiego) [w:] 100-lecie
urodzin Kornela Makuszyńskiego. Materiały z sesji naukowej, red. T. Szczepanek, J. Darowski,
E. Gawąd, Zakopane 1984.

27 J. Kolbuszewski, Tatry i Zakopane w twórczości Kornela Makuszyńskiego [w:] ibidem.
28 D. Piasecka, Proza Kornela Makuszyńskiego dla młodego odbiorcy. Zarys problematyki,

Wrocław 1984.
29 J. Święch, Z zagadnień powieści wspomnieniowej o tematyce dziecięcej w dwudziestoleciu

międzywojennym. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1960 vol. XV, 8, s. 212.
30 J. Kowalczykówna, Z badań nad warsztatem literackim Kornela Makuszyńskiego..., op. cit., s. 89.
31 P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji,

Kraków 1999, s. 259.
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bo pachem po mordzie przejadę”32); matka z nadwagą i chorobą serca, nieokrzesa-
na, niewykształcona (Marysia o matce: „Pilnowałam, żeby żadnego błędu w uspra-
wiedliwieniu nie zrobiła, ale były tylko cztery wyrazy, w których można było
go zrobić, więc konsultacje przeszły bez słownika ortografii”33). To jest świat,
w którym wzrasta współczesna dziewczyna (przełom lat 80. i 90. XX w.), prze-
kazujący jej pewne tradycyjne wartości (takie jak prawdomówność, szacunek dla
starszych, pracowitość, obowiązkowość), jednocześnie jednak nie tworzący żad-
nych trwałych podstaw zakorzenienia. Marysia, przeniesiona ze wsi do miasta,
staje na granicy dwu rzeczywistości: własnego domu, w którym następuje roz-
kład starych, uświęconych tradycją wartości, i nowego, współczesnego świata.
Tę współczesność reprezentują przyjaciółki Marysi: Kasia i Ewa. Kasia, artystka,
córka bogatej lekarki, gardzi ludźmi, manipuluje nimi; twierdzi, że świat jest
„śmierdzącą sadzawką”. Docenia jedynie Wolność i Sztukę, wierzy w swój talent,
uważa się za kompozytorkę; zgodnie z koncepcjami Freuda, źródłem twórczości
jest dla niej cierpienie: „Talent − tłumaczy − to żywa rana, którą ciągle trzeba
rozdrapywać i rozdrapywać, [...] bo się zagoi”34. Druga z dziewcząt, Ewa, to córka
bogatego przedsiębiorcy. Do szczęścia potrzebuje tzw. mocnych wrażeń; ich
źródłem są szaleńcza jazda motocyklem i latanie na lotni. Ewie to jednak nie
wystarcza, poszukuje więcej: tropem bohaterów Roberta Musila (Niepokoje wy-
chowanka Törlessa) penetruje obszary erotyki, szukając ekstremalnych doznań.
Znajduje też − znowu jak bohaterowie Musila − wyrafinowaną przyjemność
w uwalnianiu instynktu dominacji, w sadomasochistycznych zabawach polegają-
cych na fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad rówieśniczką oraz poddawa-
niu się tego rodzaju praktykom. Zgwałcona, doświadczona w relacjach damsko-
-męskich chętnie opowiada o nich niewtajemniczonej Marysi:

− [...] dużo razy się kochałaś?
− Pewno.
− I co?
− I nic. Fantastycznie. To tak, jakby się umierało, tylko sto razy lepiej. To najcudow-
niejsza rzecz na świecie. Nawet lepsze od latania lotnią35.

Hesia z Moralności pani Dulskiej inicjowała zmysłowy taniec z Melą; Ewa
zaprasza Marysię do wspólnej kąpieli, którą kwituje komentarzem:

[...] my chyba jesteśmy jakieś lesbije [...]. Lesbijki to takie dziewczyny, które się ze
sobą kochają. [...] Brzydziłaś się, jak mnie tam całowałaś?36

32 T. Tryzna, Panna Nikt, op. cit., s. 281.
33 Ibidem, s. 255.
34 Ibidem, s. 111.
35 Ibidem, s. 365.
36 Ibidem, s. 362.
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Ewa nie jest jedyną w powieści dziewczyną dobrze zaznajomioną ze sferą
doznań erotycznych. Klaudia „wymyśliła te słynne chwile, w których dziewczynki
mogą być naprawdę sobą”. Odwiedzały więc dziewięćdziesięcioletniego starca,
który „walczył w Tobruku i pod Monte Cassino. Teraz jest ślepy i ciągle prze-
siaduje w fotelu na kółkach”. On opowiadał o wojnach i śmierci przyjaciół, one
w tym czasie błaznowały.

Ta z gołą pupą... Ewka z cyckami na wierzchu... to co miałam zrobić? Wszystko
z siebie zdjęłam. Pradziadek wymacywał order po orderze i mówił, że ten dostał za to,
a tamten za tamto, a ja włożyłam na głowę jego wojskową czapkę i przypasałam do
boku jego szablę. Ewka z Klaudią na ten widok dostały ataku i pod jakimś pretekstem
uciekły z pokoju, żeby się spokojnie wyśmiać [...], a on opowiadał o tym, jak to miał
trzech największych przyjaciół i wszyscy trzej zginęli tego samego dnia. Opowiadał,
a spod ciemnych okularów ciekły mu łzy37.

Tytułowa bohaterka powieści, Marysia, uwikłana jest w wewnętrzny konflikt,
rozdarta między wartościami, pozbawiona jakiegokolwiek oparcia w świecie,
który jest jej albo obojętny i obcy, albo wręcz wrogi − zawsze stanowi jednak
źródło zagrożenia. Dziewczyna nie ma władzy nad tym światem, podejmowane
przez nią działania, aktywność − jakkolwiek rozumiana − nie przynosi żadnych
rezultatów. Marysia jest wykorzeniona z dawnej formy swego dziecięcego bytu,
jednocześnie pozostaje obca wśród „miejskich” rówieśniczek, a próbując przej-
mować ich sposób myślenia i działania, ich wizję świata, ich wartości − gubi
własną tożsamość, staje się „panną Nikt”, bez zakorzenienia, bez twarzy, bez
orientacji, bez wizji własnego życia. Model tzw. powieści dziewczęcej ujawnił
aktorstwo, umowność i fałsz kreślonych wzorców osobowych. Marysia w żadnym
stopniu nie przypomina Irenek Makuszyńskiego, małych, uśmiechniętych, pew-
nych siebie i swego w życiu zwycięstwa kobietek narzucających światu własną
wolę, promieniujących zaraźliwą radością życia, budzących dorosłych z jałowego
uśpienia. Sytuacja odwraca się: Marysia ginie pod ciężarem, którego udźwignąć
nie potrafi. Jest to ciężar rozpadu świata, ciężar braku tożsamości.

Ginie też mit niewinności małej kobietki. Dwie przyjaciółki Marysi − Kasia
i Ewa − reprezentują dwie formy grzechu, przy czym o ile jeszcze można uznać,
że Marysia grzeszy w dziecięcy sposób, niewinnie i nieświadomie, bo jako dziew-
czyna wrażliwa nie potrafi przeciwstawić się destrukcji, w którą zostaje brutalnie
wepchnięta, o tyle dwie pozostałe dziewczyny grzeszą w sposób wyrafinowany:
jedna szuka uciech i przyjemności przynależnych światu zmysłów, druga zatraca
się w złudnym, niszczącym świecie sztuki i wyobraźni. Oba te wzory, rozszczepia-
jące krąg wartości, ku którym Marysia chciałaby zmierzać, i doszczętnie rozbija-
jące świat, z którym chciałaby się identyfikować, wynikają z kształtu i polaryzacji

37 Ibidem, s. 378-379.
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wartości schyłku wieku, ale także bezpośrednio z opcji, którym obie dziewczyny
pozostają wierne, z którymi się związały i które kształtują ich tożsamość, ludzką
kondycję, jestestwo.

Jedna z bohaterek trwa w świecie wyobraźni i sztuki, realizując tym samym
wzorzec życia „artystowskiego”, który nic nie ma wspólnego z życiem samym.
Sztuka wypiera prawdę życia, staje się jego substytutem, w konsekwencji dziew-
czyna trwa wśród pozorów, które zastępują rzeczywistość. Doświadczona cier-
pieniem, jest przy tym okrutna i bezwzględna, traktuje Marysię przedmiotowo:
jako „materiał” sztuki, wyzyskuje jej wrażliwość i niewinność, by poddać swemu
wpływowi, opanować, usidlić i opętać, i w ten sposób odgrywać swą życiową rolę
artysty, kompozytora, aktora. Na pozornie przeciwległym biegunie znajduje się
Ewa. Epizod erotycznego wtajemniczenia nie jest gwałtem zadanym subtelnej,
delikatnej i niewinnej duszy małej kobietki. Przeciwnie: można powiedzieć, że
wynika z samej jej istoty, bowiem Ewa przystała do świata, w którym wartością
jest to, co zewnętrzne. Więcej: ona sama ten świat uosabia, jest jego kwintesen-
cją, ona popycha go w tym kierunku. Dlatego też nie istnieje przepaść między
dziewczęcością a światem pieniędzy i wybujałego erotyzmu. Ewa jest jakby
współczesną Hesią; tamta jednak była „z zewnątrz”, przez kogoś (osoby) lub coś
(modele życia) demoralizowana, podobnie jak Dziecko z Ich czworo, stała się
więc ofiarą, choć publicystyczne skłonności Zapolskiej uczyniły z niej również
kata wobec Meli. Ewa nie jest ofiarą; skoro tak, nie ma również w powieści
czynnika demoralizującego, nie ma gwałtu na jej osobowości, nie ma siły, którą
można by określić mianem niszczącej, nie ma w końcu rozłamu świata na to,
co dobre, młode, dziewczęce, niewinne z jednej strony, i to, co skalane złem,
grzeszne, destrukcyjne − z drugiej. Nie ma podziału na dumną młodość i zgrzy-
białą starość, na życie i śmierć, dobro i zło, twórczość i stagnację.

W powieści Tryzny nikt nie broni niewinności dziewczyny, ponieważ niewin-
ność ta w ogóle nie istnieje. Nie ma wygnania z raju dzieciństwa, zresztą nie ma
także raju. W okresie życia na wsi Marysia była uśpioną małą kobietką. Przepro-
wadzka do miasta przyniosła brutalne przebudzenie. Obudzonej kobietce świat ma
do zaproponowania pozory wartości, modele życia fascynującego jedynie z dys-
tansu. Świat rozpada się nie tylko na oczach Marysi, ale i z jej udziałem.

Adolescencja w powieści Tryzny niesie cierpienie, zagrożenie, bolesny rozpad
świata. Konsekwencją jest dekonstrukcja dziewczęcości: ukazanie dziewczęcego
amoralizmu daje efekt w postaci demityzacji dzieciństwa. Wzrastanie dziewczyny
na styku kultur prowadzi nie − jak by narzucała perspektywa postmodernistyczna38

38 Jednym z dogmatów postmodernizmu jest pogląd, że pogranicze kultur sprzyja powstawa-
niu nowych jakości w kulturze; w powieści Tryzny pogranicze wsi i miasta prowadzi do destrukcji
obu sfer.
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− do wewnętrznego bogactwa, lecz przeciwnie, wzmaga pierwiastki chaosu.
Bohaterki Panny Nikt są zaprzeczeniem postaci wywiedzionych z mitycznego
dzieciństwa − takiego, którego obraz ukształtowała kultura XIX wieku. Trwają
w świecie natury poddane jego niszczącej sile, której nie potrafią okiełznać.

Ku jakim refleksjom prowadzi więc powrót z dojrzałej już perspektywy do
świata młodości? Czy w ogóle jest sens takich powrotów? Jaki charakter ma
współczesna „podróż sentymentalna” do mitycznych początków, nadających sens
i porządek całemu ludzkiemu życiu?

Odpowiedź na te pytania daje powieść Olgi Tokarczuk E.E. Jej akcja rozgrywa
się we Wrocławiu na przełomie wieków, w okresie gdy Zygmunt Freud prowa-
dził psychologiczne badania i pisał prace, które wstrząsnęły światem. Tytułowa
bohaterka, Erna Eltzner, zostaje oznaczona inicjałami, co stanowi nawiązanie
do metody zapisu stosowanej przez Freuda. Analogiczną też formę mają suche,
pozbawione emocji, ograniczone do rzeczowo wypunktowanych faktów notatki
obserwującego ją Artura Schatzmanna.

Panna E.E., lat piętnaście, wyznania ewangelicko-augsburskiego. [...] Odznacza się
rachityczną budową czaszki, z wysokim wypukłym czołem i drobną szczęką. Oczy
duże, bardzo jasne, o szczególnym wyrazie. W dzieciństwie nie przechodziła żadnych
chorób ani urazów. Nie przejawia szczególnych uzdolnień, bywa do tego roztargniona,
często nieobecna myślami. Inteligencja, zdaje się, bardzo przeciętna39.

Erna jest więc „przypadkiem” klinicznym, medycznym, psychologicznym,
po części anonimowym (jak każdy człowiek pozbawiony imienia), naznaczonym
rysami indywidualnymi o tyle tylko, o ile każdy „przypadek” rysy takie posiada.
Narracja, konsekwentnie personalna, prowadzona jest w taki sposób, iż podwa-
żeniu, a w końcu i zakwestionowaniu ulega wiedza czytelnika o świecie przed-
stawionym: czy Erna w istocie dysponuje zdolnościami kinestezji i kontaktu
z zaświatami (mają przez nią przemawiać duchy zmarłych)? czy powolna presji
otoczenia spełnia tylko jego oczekiwania? może świadomie oszukuje wszyst-
kich? jest ofiarą intrygi sióstr? Być może, w każdej z tych odpowiedzi kryje się
część prawdy o „przypadku Erny Eltzner”, część prawdy o człowieku, na zawsze
okrytym tajemnicą i niezrozumiałym także dla samego siebie.

Jest to powieść o próbie samookreślenia. Agnieszka Czachowska dowodzi, iż
E.E. jest „jedną z najbardziej prawdziwych powieści o dojrzewaniu. Tym praw-
dziwszych, że natrętnie zmuszających do konfrontacji opisanych i interpretowa-
nych zdarzeń z potocznie i chyba bez głębszej refleksji powtarzanym przekona-
niem o raju dzieciństwa i młodości, o niewinności i słodyczy bezgrzesznych lat”40.

39 O. Tokarczuk, E.E., Warszawa 1995, s. 90-91.
40 A. Czachowska, Piekło krwawe, „Twórczość” 1996, nr 1.
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W interpretacji Freuda dzieciństwo to pasmo nieuchronnych udręk, zmagań,
cierpień, które z jednej strony kształtują osobowościowe wyposażenie człowieka,
z drugiej pozostawiają niezbywalne ślady w psychice, trwają w podświadomości
przez całe dojrzałe życie warunkując (w formie bezwiednych, „nieświadomych
wspomnień”) niezrozumiałe dla podmiotu decyzje i zachowania41.

W istocie dzieciństwo Erny jest krańcowym zaprzeczeniem szczęścia i bez-
troski: musiało nieść wiele cierpień, zapewne również upokorzeń, skoro osiągnąw-
szy i przekroczywszy próg adolescencji dziewczyna nie chce wracać do przeszło-
ści. W końcowej scenie powieści E.E. jest już dojrzałą kobietą, prowadzi elegancki
sklep z luksusowymi kapeluszami położony tuż przy aptece42; nie rozpoznaje lub
nie chce rozpoznać Artura Schatzmanna, który „kupił bukiet różowych różyczek”
i przyszedł do niej w odwiedziny.

Od kilku lat myślał o „E.E.”, jak o kimś wymyślonym, symbolicznym, osobie-przed-
miocie, przypadku, który naukowo zanalizował. Teraz musiała być kobietą, minęło
ponad pięć lat od czasu, gdy widział ją po raz ostatni. [...] Chciał zobaczyć znowu Ernę
Eltzner43.

Ona jednak wyraźnie nie chciała wracać do przeszłości, nie potrafiła rozpoznać
Artura. Dopiero na wspomnienie młodzieńczych seansów „w twarzy kobiety
coś drgnęło. Odwróciła wzrok. − Przepraszam pana, ale jestem zajęta − powie-
działa”44.

Erna odtrąca to, co aktualizuje ból, którego doświadczyła w przeszłości. Dzie-
ciństwo zostaje więc wyrugowane poza sferę pamięci, zepchnięte do niebytu,
po freudowsku uruchomiony zostaje mechanizm blokowania pamięci, usuwania
z niej tego, co związane było z negatywnymi emocjami i traumą doświadczeń45.
Pryska mit szczęśliwego dzieciństwa. Erna nie chce wracać do szczenięcych,
bezgrzesznych lat. Staje na jednej płaszczyźnie z Arturem: nie jest już pełnym
cierpienia „przypadkiem” poddawanym wiwisekcji, niezrozumiałym dla siebie
i innych, lecz kobietą skutecznie realizującą narzuconą przez społeczeństwo rolę,
niechętną wszelkim próbom wytrącenia z niej, lękającą się ponownej niedojrza-
łości, ponownego bólu. Erna porzuca dorastanie i młodość, z ulgą rozstaje się
z pełnym tajemnic kosmosem adolescencji.

Dojrzewanie jest cierpieniem; sens czasu tkwi w przemijaniu − w powieści
Tokarczuk przemijanie to wyrywa nie ku śmierci, lecz ku homeostazie ze światem,

41 Por. m.in. C. Thompson, Psychoanaliza. Narodziny i rozwój, Warszawa 1966.
42 Lokalizacja sklepu nie jest przypadkowa, nawiązuje do dziewiętnastowiecznej tradycji, wedle

której postać aptekarza uosabia cnoty mieszczańskie (pan Homais z Pani Bovary Flauberta).
43 O. Tokarczuk, E.E., op. cit., s. 205.
44 Ibidem, s. 206.
45 Por. D.L. Schacter, Grzech blokowania, op. cit.
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niezależnie od tego, czy homeostaza ta zbudowana jest na upartym poszukiwaniu
prawdy (jak w przypadku Artura Schatzmanna, studiującego fizjologię mózgu),
czy też płytkim mieszczańskim życiu (jak w przypadku Erny, która założyła
elegancki sklep położony tuż przy aptece). „Jest kobietą” − mówi matka o Ernie.
Jako kobieta nieodwracalnie traci zdolności mediumiczne. Nie ma powrotu do
tego, co było tajemnicą − magii czasu, magii rodzącej się kobiecości, magii doj-
rzewania.

U Olgi Tokarczuk była to magia wewnętrzna, tajemnica człowieka, który
emanował mocą niezrozumiałą ani dla siebie, ani dla innych. Mamy tu więc do
czynienia niejako z odczytanym à rebours motywem literackim z początku wieku:
Isia obcowała ze światem tajemnicy, który istniał poza nią, obejmował swymi
prawami całą rzeczywistość, ale jej samej nie dotykał − ona bowiem jako mała
tajemnicza kobietka, mała czarownica, wiedźma, kapłanka należy do odrębnego
porządku. U Olgi Tokarczuk sam człowiek jest magią: dziewczęcość magię tę
wyzwala i jest przez nią owładnięta, a cały świat sytuuje się poza obrębem magii.
Zdolności magiczne nikną wraz z wejściem człowieka w wiek dojrzały. W Weselu
nikt nie potrafi zapanować nad Chochołem prócz Isi, w E.E. nikt nie trwa w świe-
cie magii z wyjątkiem Erny.

Kobiecość kładzie kres magiczności. Człowiekowi dojrzałemu pozostaje już
tylko ciekawość, fascynacja, próba opisania lub czysto ludzka potrzeba obco-
wania z tym, co niezrozumiałe, tajemne, zagadkowe, pozaracjonalne. Lecz tak
naprawdę w traumatycznym świecie tajemnicy trwać mogą tylko małe kobietki:
Isia i Erna. Nikt inny.
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Kompromitacja mitu ikaryjskiego zachwiała podstawami relacji między auto-
rem i czytelnikiem, którą proza kierowana do nastoletniego odbiorcy wypraco-
wała w ciągu dwóch stuleci. Była to relacja nacechowana odniesieniami pedago-
gicznymi: do końca XIX w. autor był przede wszystkim wychowawcą, dopiero
wtórnie pisarzem, twórcą dzieła literackiego, artystą. Miał najpierw wychowy-
wać i z realizacji tego zadania rozliczała go krytyka, dopiero potem „zachwycać”.
Z wypracowanej w czasach antycznych retorycznej trójcy − docere, delectare,
movere − w prozie dla młodzieży dominowało docere, nauczanie, przekonywa-
nie, dostarczanie pozytywnych wzorców do naśladowania. Zadanie pisarza było
poniekąd oczywiste, wyznaczały je przyjęte w kulturze role pedagoga, dysponenta
doświadczeń, wiedzy i prawdy. Relacja między autorem i czytelnikiem przypo-
minała dialog niesymetryczny: autor dysponował summą racji, czytelnik − goto-
wością ich wchłonięcia i wcielenia we własne życie.

Porzuciwszy dawny mentorski ton i niemodne dziś wchodzenie w rolę sędzie-
go, obserwatora postaw czy procesów społecznych, pisarz tworzący w ostatnich
dziesięcioleciach XX w. przyjął perspektywę, którą najbardziej lapidarnie moż-
na określić mianem pozorowanej obserwacji uczestniczącej. Narrator redukuje
dystans między przedmiotem i podmiotem obserwacji, wchodzi w nową dla siebie
rolę: utożsamia się z opisywanymi środowiskami młodzieżowymi. Taki sposób
ujmowania rzeczywistości odznacza się daleko idącą subiektywizacją, równo-
cześnie jednak pisarz traci możność sformułowania w miarę pogłębionej diagnozy
rzeczywistości. Powieści Kingi Dunin, Krystyny Boglar, Anny Onichimowskiej
czy Ewy Przybylskiej dotykają wielu ważnych problemów współczesnych śro-
dowisk młodzieżowych (rozkład więzi rodzinnych, prostytucja wśród młodzieży,
swoboda życia erotycznego, narkomania), ukazanych jednak w sposób, poprzez
który manifestuje się nie doświadczenie, lecz jego brak, nie wiedza o mecha-
nizmach życia społecznego, lecz jej brak. Sprowadza się to zatem do manifes-
tacji postawy, którą można by określić mianem non docere: nie nauczać, nie
przekonywać, nie dostarczać wzorów. Wyrasta to z przeświadczenia, że kontakt
z odbiorcą funduje się na tożsamości wiedzy, doświadczenia, przekonań autora
i hipotetycznego czytelnika.

Z badań postaw młodzieży schyłku XX w. (1998) wynika, że za najwięk-
sze problemy swojego pokolenia sama młodzież uznała przewidywane trud-
ności ze znalezieniem pracy oraz odczuwalny brak pieniędzy. Około 95%
uczniów uważa, że perspektywa bezrobocia jest największym zagrożeniem ich
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przyszłości1. Co ciekawe, bardziej niż dorośli respondenci młodzież schyłku
XX wieku akcentuje zagrożenia dla ich środowisk płynące ze strony naduży-
wania papierosów (91%), alkoholu (78%) oraz występującego zjawiska swobody
seksualnej (75%). Częściej niż dorośli wskazuje też na słabość więzi społecz-
nych (szczególnie rodzinnych), która przejawia się brakiem głębszego kontaktu
psychicznego z rodzicami (72%) i obojętnością rówieśników na sprawy innych
ludzi (69%). Nastolatki dostrzegają zagrożenia płynące ze słabości psychicznej
(69%) i intelektualnej (57%) swego pokolenia, a także ze skłonności młodzieży
do uciekania od wysiłku intelektualnego i duchowego (niechęć do nauki − 70%
i obojętność religijna − 56%). Uczniowie nie różnią się od badanych dorosłych
respondentów w ocenie nadmiernego przywiązywania wagi do dóbr materialnych,
ucieczek z domu, wandalizmu i narkomanii.

Konfrontacja powyższych badań ze współczesną prozą dla młodzieży prowa-
dzi do dwóch wniosków. Po pierwsze, wiele z wymienionych wyżej problemów
w ogóle nie jest ukazywanych w literaturze, np. kwestia odnotowywana w opi-
nii młodzieży najczęściej, mianowicie brak poczucia bezpiecznej przyszłości.
Po drugie, w obrębie twórczości literackiej liczne kwestie zyskują oświetlenie
rozbieżne z ocenami młodego pokolenia. Konstatację tę znakomicie potwierdza
sposób obrazowania życia erotycznego młodzieży. Sama młodzież (75% respon-
dentów) uznaje zjawisko swobody seksualnej za obszar patologii i potencjalne
zagrożenie prowadzące ku deprawacji. Zgoła odmienny pogląd formułowany jest
na kartach powieści dla młodzieży. Przedstawiony tam obraz rzeczywistości
bliższy jest Nowemu wspaniałemu światu Huxleya niż Buszującemu w zbożu
Salingera. Dodać należy pospiesznie, iż obie przywołane porównawczo powieści
są wyrazem buntu wymierzonego przeciw nihilizmowi współczesności, podczas
gdy kierowana do młodych czytelników polska powieść lat dziewięćdziesiątych
nihilizm ten sankcjonuje i czyni zeń zasadniczy punkt odniesienia literackiego
dyskursu.

Konstatację tę potwierdza powieść Krystyny Boglar Zobaczysz, że pewnego
dnia..., prezentująca dzieje bardzo młodej prostytutki i psychicznie bezdomnego
młodzieńca. Literackich portretów prostytutek było wiele − wystarczy wspomnieć
naturalistów, zwłaszcza naówczas skandalizującą Nanę Emila Zoli; pojawienie
się takiej bohaterki w literaturze dla młodzieży to swoisty znak czasu, symbol
rewolucji obyczajowej. Centralna postać utworu ukazana jest pozornie w sposób
powierzchowny − uprawianie prostytucji jest dla nastolatki po prostu sposobem
zarabiania pieniędzy na drobne wydatki, przejściową przygodą, po której nastąpi
upragniony raj szczęśliwej miłości, własnego domu i pełni szczęścia we dwoje.

1 Wszystkie dane pochodzą z opracowania Centrum Badania Opinii Społecznej: Opinie o proble-
mach młodego pokolenia. Komunikat z badań BS/159/159/98, Warszawa listopad 1998.
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Żadnych wahań, żadnych wątpliwości. Zawód prostytutki porzuca się jak każdy
inny, po prostu zmieniając rolę. Byłam bufetową − mogę być praczką. Byłam
prostytutką − mogę być narzeczoną.

Nie mamy w tym przypadku do czynienia z problemem artystycznej powierz-
chowności tekstów literackich. W postawie pisarza, świadomie upraszczającego
sylwetkę psychiczną młodej bohaterki napiętnowanej trudnymi doświadczeniami
egzystencjalnymi, manifestuje się dążenie do równości autora i czytelnika. Aby tę
równość osiągnąć, pisarz redukuje swą dorosłą pychę i wszechwiedzę, doświad-
czenie i przekonania życiowe, gdyż pragnie stać się dla czytelnika partnerem
w jego sposobie pojmowania rzeczywistości. Przykładów dostarcza proza Ewy
Przybylskiej (Dotyk motyla, Dolina Klonowego Liścia) i Marty Fox (Magda.doc),
a także Roberta Cormiera (W kole).

Zjawisko to można określić mianem kompleksu mentora; jego podłożem jest
przekonanie autora o niższej wartości własnego świata w stosunku do świata
przeżyć hipotetycznego odbiorcy, przeświadczenie, iż rzeczywistość literacka,
kreowana z perspektywy dojrzałego człowieka, jest postrzegana przez odbiorcę
jako nieudolna, jako twór sztuczny, jako instrument, którym − na wzór instytucji
szkoły, rodziny czy Kościoła − dorosły człowiek manipuluje młodym. Kompleks
mentora przejawia się w różnych formach ucieczki autora w niedojrzałość,
niewiedzę, w manifestacji postawy kontestacyjnej, w demistyfikacji świata
wartości, idylli domowej i młodzieńczego szczęścia. „Każdy dziś wie, że ludzie
mają kompleksy − pisał Jung. − Tym, o czym nie wie się równie dobrze, choć
jest to o wiele ważniejsze teoretycznie, jest to, że kompleksy mogą mieć nas”2.
Otóż kompleks mentora chwyta pisarza we własne sieci, niewoli go, wymusza
− niczym u neofity − ciągłe manifestowanie przynależności do grupy, z którą
za wszelką cenę chciałby być identyfikowany. Powodowany kompleksem men-
tora autor w istocie manifestuje postawę zredukowaną do zdroworozsądkowej,
obiegowej wiedzy i powszechnych przeświadczeń na temat poglądów i świado-
mości młodego pokolenia. Fakt, iż przywołane badania postaw młodzieży ujaw-
niają rozziew między światem wartości preferowanym przez czytelników z jed-
nej i prezentowanym w tekstach literackich z drugiej strony, zdaje się jedynie
potwierdzać słuszność postawionej tezy: autor w swoich dziełach manifestuje
wiedzę na temat młodego pokolenia zbieżną z obiegowymi przeświadczeniami
i sądami. Boi się stanąć na pozycji tego, który już wie, że Ikar spada; pozoruje
więc, że sam jest Ikarem, chowa w zanadrze wszelkie Dedalowe cnoty, całą
Dedalową wiedzę, mądrość; traktuje to bowiem jak najbardziej wstydliwe wypo-
sażenie psychiczne.

2 C.G. Jung, A Review of the Complex Theory. Cyt. za: D. Sharp, Leksykon pojęć i idei C.G. Junga,
tłum. J. Prokopiuk, Wrocław 1998, s. 87.
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Nie są to zjawiska nowe, pojawiały się one w prozie dla młodzieży lat wcześ-
niejszych. Różnica polega na odmienności stosowanych środków i odmiennym
uporządkowaniu aksjologicznym świata przedstawionego. Już na początku lat
sześćdziesiątych znamienne dla prozy młodzieżowej było nasycenie języka począt-
kowo dialogów, z czasem również narracji elementami żargonu młodzieżowego
i gwary szkolnej. Zabieg ten służył przybliżeniu dzieła światu odbiorcy: styli-
zacje językowe miały dowodnie wskazywać, iż pisarz jest sojusznikiem czytel-
nika, zajmuje wobec niego postawę partnerską, co wszakże nie przeszkadzało
narratorowi dyskretnie wplatać pierwiastki dydaktyczne (docere). Przykładem
powieści Edmunda Niziurskiego. Omawiając język pisarza Jerzy Głowacki zwraca
uwagę na charakterystyczne nagromadzenie neologizmów, których rejestr obej-
muje kilkaset pozycji. Nawet nazwy autentyczne (np. miejscowe) bywają podda-
wane obróbce stylistycznej, są „istotnym środkiem ekspresji językowej i wyra-
żają określone postawy emocjonalne autora i postaci, realizują też pewne funkcje
dydaktyczne”3 − twierdzi Głowacki. Jego zdaniem stylizacja językowa jest spo-
sobem manifestowania postawy partnerskiej wobec odbiorcy.

Zdarza się, że autorzy prozy lat 60. i 70. XX wieku nasycają język dialogów
takimi właściwościami, które wydają się im i najbardziej znaczące, i najłatwiej
zauważalne przy zdystansowanej obserwacji środowisk młodzieżowych. To samo
tyczy się tematyki rozmów prowadzonych przez młodych bohaterów. Wskazują
na to badania prowadzone przez Małgorzatę Święcicką. Na podstawie analizy
powieści wydanych w latach 1964-1982 autorka formułuje wniosek, że „mło-
dzieży najczęściej przypisuje się dialogi na temat domu, rodziny, szkoły i nauki,
wyboru zawodu i możliwości kształcenia oraz spędzania czasu wolnego. Stwa-
rzając przestrzeń uwzględnia się zaś miejsca rozmów nietypowe (m.in. piwnice,
strychy), ale lubiane przez młode osoby”4. Konstatacje te potwierdzają wcześniej-
sze spostrzeżenie: proza dla młodzieży nosi wyraziste ślady zewnętrznej obserwa-
cji autorskiej. Pisarz podporządkowuje obraz środowiska młodzieżowego własnym
wyobrażeniom i przeświadczeniom.

Widać to wyraźnie w kształtowaniu tzw. cech prozodycznych wypowiedzi
bohaterów prozy lat 1964-1982. „W widzeniu twórców młodzież realizuje swoje
wypowiedzi albo bardzo głośno, realizując swoje emocje negatywne, rzadziej
pozytywne, albo bardzo cicho, co wyraża jej strach, przerażenie, zagrożenie
− pisze Małgorzata Święcicka. − Ponadto młodzi ludzie mówią szybko i krótko,
często bez namysłu, niewyraźnie, wręcz niezrozumiale dla odbiorcy, co odzwier-
ciedla ich niezadowolenie, wstyd, zdumienie, trudności w mówieniu. Właściwe

3 J. Głowacki, Nazewnictwo literackie w utworach Edmunda Niziurskiego, Gdańsk 1999, s. 134;
podkreślenie moje − GL.

4 M. Święcicka, Kreacja dialogu potocznego we współczesnej polskiej prozie dla młodzieży,
Bydgoszcz 1999, s. 236.
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jest im także odzywanie się burkliwe, opryskliwe i niegrzeczne. Szczególnie
często odpowiedziom młodzieżowych bohaterów towarzyszy śmiech, parsknięcia,
prychnięcia, także uśmiech, ruchy głowy, rąk i ramion oraz złość, zdenerwowa-
nie, gniew, oburzenie, zniecierpliwienie, nie brak również emocji pozytywnych,
zwłaszcza radości”5.

Emocjom pozytywnym, w dziełach omawianego okresu zajmującym pozycję
podrzędną, towarzyszy lista odczuć zdecydowanie negatywnych. Pisarz − powtórz-
my − zajmuje pozycję obserwatora zewnętrznego, podchwytującego najbardziej
charakterystyczne zespoły cech wypowiedzi nastolatków. To dorosłemu trudno
zrozumieć, o czym młodzież mówi, to dla dorosłych język jej jest „zbyt prędki”,
dla dorosłego wiele tu opryskliwości, gniewu, nadmiernych ruchów ciała wykra-
czających poza standardowe gesty i mimikę. W końcu to dla dorosłego mało tu
radości, wiele, zbyt wiele gniewu. Dodajmy, że jest to tendencja stała: najstar-
sza z analizowanych powieści powstała w roku 1964 (Podróż za jeden uśmiech
Adama Bahdaja), najnowsza w 1982 (Zemsta rodu Sawanów Ewy Lach).

Przekształcenia, jakie dokonały się w prozie dla młodzieży w drugiej połowie
XX w., znalazły odzwierciedlenie w powieści Kingi Dunin Tabu. Miejsce styliza-
cji językowej i ekspresywności, właściwych literaturze młodzieżowej omawianej
w cytowanej wyżej rozprawie, zajmuje u Dunin swoista kreacja już nie bohatera,
lecz narratora: jest nim sojusznik młodzieńczego buntu i postawy negacji zasta-
nych wartości. Kinga Dunin przedstawia wizję świata zbudowaną na wielokrot-
nie werbalizowanej opozycji wobec „sagi poznańskiej” Małgorzaty Musierowicz.
Opozycja ta realizuje się z jednej strony subiektywizacją norm moralnych, z dru-
giej − w ukazaniu współczesności, w której ludzkie gesty są zafałszowane, tradycja
jest efektem bezmyślnego kompromisu, wiara i religia wynikają z braku konsek-
wencji w myśleniu i działaniu człowieka, a erotyczny związek dwojga młodych
kochanków ma charakter kazirodczy. Problemy postawione w utworze, a jest ich
niewątpliwie wiele, odnoszą się do szeregu współczesnych dylematów i nawiązują
do różnych obszarów patologii społecznych. Dyskurs podporządkowany został
jednemu celowi − wyrażeniu przekonania o rozkładzie świata i o fałszu tkwią-
cym u podstaw myślenia i działania aksjologicznego. Autorka wymusza swoistą
perspektywę odbioru dzieła: oto stawia samą siebie w sytuacji, w której właśnie
ona, i tylko ona, gra z czytelnikiem w czyste karty, mówi mu o obłudzie i zakła-
maniu rodziców, w ogóle całego społeczeństwa, ujawnia rąbek prawdy o rzeczy-
wistości − ten rąbek, o którym nie zwykło się rozmawiać i który określa zawarte
w tytule „tabu”. Podsycając właściwy młodemu odbiorcy sceptycyzm, sankcjonu-
jąc skłonność do odrzucania zastanych wzorów i norm, prezentuje świat, w którym
panuje relatywizm postaw i ocen.

5 Ibidem, s. 237.
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Starannie ukrywając własną dorosłość, rozumianą jako summa wiedzy, do-
świadczeń i przemyśleń, nagromadzonych w ciągu życia i pozwalających na
formułowanie odpowiedzialnych diagnoz, autor wchodzi w rolę współczesnego
młodego Ikara − pozbawionego hierarchii wartości, odartego ze złudzeń, Ikara-
-konsumpcjonisty, „bohatera naszych czasów”, rezygnującego z buntu i twór-
czego niepokoju na rzecz dobrego przystosowania się do życia w rówieśniczej
społeczności. Nie jest to Ikar ani z powieści Oë, ani z prozy Salingera, nie jest
zniewolonym buntownikiem skazanym na klęskę i pozbawionym człowieczeństwa
przez oszalałą społeczność, przeciwnie: jest to Ikar pozbawiony wszystkich ikaro-
wych atrybutów − woli mocy, romantyzmu uniesień, intuicyjnego rozpoznawania
wartości, dla których warto żyć.

Sposobem wyjścia z tego dedalowego impasu jest ujawnienie dedalowych
cnót − już nie w postaci mentorskich tyrad, te uległy bowiem kompromitacji, jak
wszelka wszechwiedza, ale w postaci własnych, dorosłych dylematów. Innymi
słowy, narrator „zrzuca płaszcz... Ikara”, staje na scenie bez maski, otwiera przed
młodym odbiorcą własny świat przeżyć, doznań, refleksji. Narrator w tego typu
powieściach prezentuje więc rzeczywistość sui generis wewnętrzną podmiotu
twórczego. Zastosowanie tego zabiegu pozwala na ucieczkę od „cudzej perspek-
tywy” narracyjnej. Autor (w tym przypadku ze wszech miar uzasadnione jest utoż-
samienie narratora, podmiotu czynności twórczych i autora) pisze więc o sobie
samym, ale nie o własnym lepiej czy gorzej pamiętanym dzieciństwie, lecz o sobie
współczesnym, w określonym wieku i z określonymi przemyśleniami, z baga-
żem dojrzałości, ze świadomością minionych lat, goryczą upływającego czasu,
smutkiem przemijania.

Znakomitym tego przykładem Ewa Nowacka, która w powieści Małe kocha-
nie, wielka miłość podjęła polemikę z Martą Fox, prezentując problem przed-
wczesnej ciąży młodziutkiej dziewczyny. Problem ten ukazany jest tu − przeciw-
nie do ujęcia Fox w powieści Magda.doc − nie z perspektywy młodej bohaterki,
podejmującej decyzje jakby na oślep, bez rozpoznania sytuacji, lecz jej stroska-
nej matki, walczącej o prawo wychowania wnuka i przeżywającej gorycz jego
utraty. Małe kochanie, wielka miłość to intelektualny, literacki i światopoglądowy
kontrapunkt w stosunku do utworu Marty Fox. Ewa Nowacka przedstawia nie
tylko krańcowo odmienną wizję świata i człowieka; również ukazana w jej powie-
ści perspektywa ludzkiej dojrzałości i odpowiedzialności ma odmienne oblicze.
Utwór wprowadza refleksję nad relacjami międzypokoleniowymi prowadzoną −
w porównaniu z Magdą.doc − w sposób właściwy Dedalowej mądrości. Bohaterką
Małego kochania... uczyniła Nowacka matkę dziewczyny, zaskoczoną przed-
wczesną ciążą córki − kobietę uwikłaną we własne problemy, a jednocześnie próbu-
jącą na miarę swoich sił stworzyć dziewczynie atmosferę akceptacji i serdecznej
przyjaźni. Poprzez kreację tej postaci Ewa Nowacka podejmuje dociekania nad
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obszarami dojrzałości człowieka; inaczej jednak niż w tradycyjnej prozie mło-
dzieżowej mówi o procesie dojrzewania... dojrzałej kobiety (!), która staje oko
w oko z problemami, jakie brutalnie narzuca jej dorosłość własnego dziecka.

Jest to więc powieść o matce. Jej portret wymyka się tradycyjnym ujęciom,
odbiega od szablonów. Od Tańskiej-Hoffmanowej poczynając, po Tomka Tryznę
i Martę Fox, autorzy powieści obyczajowych kierowanych do młodych na mło-
dych się koncentrowali, mówili o ich problemach i ich świecie, o ich doznaniach,
dramatach, ich cierpieniach i radościach, ich doświadczaniu życia. Ewa Nowacka
wychodzi poza ten krąg tematyczny: pokazuje trud bycia matką, trud wynikły
z ciągłych nowych wyzwań przerastających dotychczasowe doświadczenia, roz-
poznanie rzeczywistości, misternie budowaną hierarchię aksjologiczną. Dojrzały
człowiek − jak Wokulski z Lalki Prusa − musi wciąż dorastać. Nowacka wycho-
dzi poza egocentryzm młodości. Wprowadza swojego czytelnika w dialog o spra-
wach, które nie powinny go dotyczyć, obejmują bowiem problemy innych, a nie
jego własne. Na tym jednak polega autentyzm literatury: zamiast rozpaczliwej
ucieczki mentora w banał, trywialność i powierzchowną oczywistość pojawia się
refleksja stanowiąca wyraz autentycznego niepokoju intelektualnego oraz zwyk-
łego ludzkiego doświadczenia.

Zawiązaniem akcji powieści Nowackiej są rozterki matki wywołane inicjacją
erotyczną dorastającej córki. Sprawa rozbija się o drobiazgi: jak spojrzeć, jak
przejść przez przedpokój, by nie uświadamiać tym, którzy chcą być sami, że wcale
sami nie są? o co zapytać, gdy córka zbyt późno wraca do domu? Dalsze części
utworu wprowadzają coraz więcej komplikacji psychologicznych; powieść staje
się pogłębionym studium relacji między matką i córką w obliczu decyzji najważ-
niejszych: córka − mimo braku perspektywy małżeństwa − decyduje się urodzić
dziecko. W tym miejscu Marta Fox kończy swoją powieść; Ewa Nowacka śledzi
dalsze losy bohaterek, ich wewnętrzne zaskakujące przemiany postaw i wzajem-
nych relacji, które wraz z biegiem zdarzeń zyskują nowe dramatyczne oblicze.
Powieść podejmuje refleksję nad samotnością człowieka wobec najtrudniejszych
wyzwań egzystencjalnych i wobec trudu codzienności. Dialog między obiema
pisarkami jest dialogiem pokoleniowym, wynika z różnic generacyjnych, zatem
odmiennych doświadczeń, perspektyw postrzegania świata i człowieka. Równo-
cześnie wskazuje wagę podejmowanej tematyki, doniosłość stawianych pytań.
Z perspektywy adresata wirtualnego Magda.doc i Małe kochanie... to powieści
kierowane do czytelnika stojącego u progu dojrzałości (dowodzą tego zarówno
wiek bohaterów, jak i zakres tematyczny); jest zjawiskiem zastanawiającym, iż
powieści te znajdują czytelników także w młodszej grupie wiekowej (11-13 lat)6.

6 Sondaż przeprowadzony przez autora (przełom 1998 i 1999 r.) w dwudziestu warszawskich
bibliotekach dla dzieci wykazał, że oba tytuły znajdują się na liście książek systematycznie wypo-
życzanych przez czytelników w wieku 11-13 lat (niemal wyłącznie dziewczęta).
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Również Krystyna Siesicka w latach dziewięćdziesiątych odnalazła się w tej
poetyce (przykładem Chwileczkę, Walerio będąca po części zapisem dialogu,
jaki toczy pisarka z bohaterką własnej książki). Piosenka koguta to powieść
na wskroś współczesna − z wielkimi pytaniami i dylematami naszych czasów,
osnuta wokół motywu rodem z monodramu: bohaterka-narratorka, dojrzała ko-
bieta, przygotowując się do przyjęcia urodzinowego u zaawansowanej wiekiem
ciotki, staje jakby na skrzyżowaniu różnych wątków swego życia, dokonuje roz-
rachunku z gorzką i trudną przeszłością, która jest księgą otwartą, żywą zagad-
ką i bolesnym wyrzutem. Wątki przeszłości wymagają rozrachunku, rzeczowego
i uczciwego dopełnienia, by zrozumieć i bliskich, i samego siebie. Ważne miejsce
zajmują w powieści relacje z dorosłą już córką − odniesione w głębszą przeszłość,
pozwalają wniknąć w istotę zmiennego czasu, w dynamizm ludzkiej psychiki.
Powieść jest zapisem refleksji nad życiem i człowiekiem, nad którymi pochyla
się dojrzała kobieta.

Podobną drogę obiera, w innej już konwencji, Dorota Terakowska − narratorką
jej powieści W Krainie Kota jest matka, żona i pisarka w jednej osobie. Terakow-
ska jako autorka powieści kierowanych do młodych czytelników powraca do prob-
lemów ludzi dojrzałych: osamotnienia człowieka w świecie dlań niezrozumia-
łym, rządzącym się trudnym do jednoznacznej interpretacji porządkiem zdarzeń.
Próbuje nadać oszalałej rzeczywistości jakiś sens, znaleźć w niej aksjologiczny
ład, wykreować przestrzeń nadziei. Stałym motywem jest dojrzewanie dorosłego
człowieka, proces osiągania samoświadomości, siły wewnętrznej (Córka czarow-
nic, Samotność Bogów, Poczwarka, Ono). Wśród współczesnych powieści obycza-
jowych czytanych przez młodzież wyróżnia się utwory Terakowskiej, w których
widać umiejętność bilansowania doświadczeń wieku (także doświadczeń literac-
kich) i spajania ich z doświadczeniami indywidualnymi. Kolejne powieści autorki
wydobywają inny sens z ludzkich zmagań z przeciwieństwami losu. W powieści
Samotność Bogów zasadą porządkującą jest poczucie tożsamości. Zakłócając
linearność porządku historycznego umieszcza Terakowska akcję utworu jedno-
cześnie w średniowieczu i współczesności, podejmuje refleksję nad złożonością
czasu przełomu − obejmuje on dylematy religijne, światopoglądowe, psycholo-
giczne, moralne. To już nie indywidualny ludzki los i dojrzewanie do samo-
świadomości, nie przypadek, lecz wielkie wyzwanie dziejów, żywioł przemian
mentalnych, złudne ideały nowych czasów, w końcu bolesne drogi rozkładu − wy-
znaczają horyzont poszukiwania przez bohatera własnej tożsamości. Terakowska
wskazuje na znaczenie moralnych wyborów człowieka, w nich odnajduje oblicze
mądrości. Pokazuje te momenty dziejowe, które wymuszają przewartościowanie
postaw; ujawnia się wówczas pełne dramatyzmu pytanie o naszą własną ludzką
godność i tożsamość − takim momentem było rozdarcie człowieka między wiarą
przodków i zarzewiem cywilizacji (znaczonej przez chrześcijaństwo z całą jego
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złożoną historią), takim samym momentem jest ingerencja człowieka w porzą-
dek życia i śmierci, a także naruszanie ludzkiej integralności w wyniku zabie-
gów chirurgicznych (transplantacje). Terakowska dotyka zagadnienia tożsamości
jednostki, ale i całego rodzaju ludzkiego. Unika jednoznacznych rozwiązań, opo-
wiadając się bardziej za jednym z wielu nurtów New Age niż tradycyjnymi syste-
mami filozoficznymi. Siła jej powieści tkwi w umiejętności stawiania czytelnika
twarzą w twarz wobec witkacowskiej „dziwności istnienia”.

Odmienne rozwiązanie problemu mentorstwa w literaturze dla młodzieży przy-
nosi proza Małgorzaty Musierowicz, autorki cyklu określanego mianem Jeżyc-
jady. Cykliczność dzieła otwiera przed każdym odbiorcą możliwość wędrowania
na ukos po zdarzeniach, postaciach i tematach, zaglądania w dowolny moment
przeszłości, która buduje ludzką tożsamość i kondycję. Takie wędrówki wstecz,
do których sama autorka zachęciła pisząc układającą się wedle odwróconego
porządku zdarzeń Kalamburkę, są literacką przygodą, niosą ten rodzaj radosnego
doznania, który staje się udziałem każdego, kto po raz pierwszy otwiera album
fotograficzny i ze zdumieniem odkrywa, że jego rodzice byli nieporadnymi dzieć-
mi w podartych koszulinach i przykrótkich spodniach. Rzeczywistość okazuje
się palimpsestem, pod skrawkami codzienności kryją się zapoznane fotografie,
pod nowym tekstem − stare rękopisy pełne tajemnic i zagadek, krętych labiryntów
tkanych z ludzkich losów.

Takich ukrytych w Jeżycjadzie głębokich przestrzeni jest wiele, a każda z nich
wymaga pieczołowitej rekonstrukcji, „zaczytania się”, pokonania naskórkowego
oglądu zdarzeń i zjawisk. Dopiero wtedy tekst niespodzianie odsłania wielo-
warstwowość, ujawnia głębokie treści w ciągu czytelniczych refleksji, dociekań,
obserwacji zachowań bohaterów, zmienności czasu i trwałości podstaw.

*Palimpsest pierwszy: KSIĘGA
To chyba najbardziej wyrazista konstrukcja palimpsestowa: w końcu sam

(mityczny) protoplasta rodu, Ignacy Borejko, odsyła w niezliczonych cytacjach
współczesność do głębokiej (mitycznej) przeszłości, przywołuje Horacego, Wer-
giliusza i Senekę, umieszcza obok nich Novalisa, Kubiaka i Tischnera, budując
„arki przymierza między dawnymi a nowymi laty”. Czytane w Jeżycjadzie lektury
utworzyłyby wielką bibliotekę, leżącą u źródeł naszej współczesności. Szekspir,
Dickens, Prus, Mickiewicz, Norwid, Blake, Voltaire, Tuwim, Wyspiański, Stend-
hal, Syrokomla, Brodski, Tyrmand, Jane Austen, Kierkegaard, Heidegger, Spinoza,
Saint-Exupéry, Tove Jansson, Andersen... wielki tygiel, kształtujący ludzką kul-
turę, cywilizację, myśl, wrażliwość moralną. Bohaterowie żyją w tej Wieży Babel,
która nie jest śmietnikiem historii, wysypiskiem czcigodnej tandety, przeciwnie:
ślady herbertowego „królestwa bez kresu i miasta popiołów” trwają w codzien-
ności, w zwykłych ludzkich dylematach, rozterkach, wyborach, dyskusjach, w ludz-
kim cierpieniu. Grzebanie w książkach i nieustająca „gimnastyka aforyzmów”
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jest ratunkiem przed nihilizmem, jest szukaniem pomocy i oparcia u tych, którzy
mieli odwagę mężnie myśleć i żyć.

Na wyblakłych kartach dawności wypisuje Małgorzata Musierowicz nowe zna-
ki, znaki naszego czasu, naszej historii, naszych poszukiwań. Pisarz żyje w wielkiej
bibliotece, jego tekst powstaje na glebie przygotowanej przez innych. I czytelnik
żyje pośród ksiąg, porusza się pośród dzieł i tradycji. A że zasadniczym czytel-
nikiem Jeżycjady jest młody, może nawet bardzo młody człowiek, saga poznańska
stanie się punktem wyjścia dalszych doświadczeń. To nie Ignacy Borejko przy-
woła w jego świadomości Senekę, lecz spotkany na ścieżkach mądrości Seneka
przypomni Ignacego, Hamlet − profesora Dmuchawca, a Antony de Mello − Tomka
Kowalika. Zza starych pergaminów będzie przebijał współczesny tekst, a wraz
z nim współczesne świadectwo nieśmiertelności Piękna i Dobra, które tworzą
nierozerwalną jedność, określoną przez Platona i Isokratesa jako kalokagatia.

Czytane u Borejków dzieła literackie i filozoficzne byłyby ozdobą niejednej
biblioteki7. Gdy u Borejków czyta się książki, jest wieczór, w domu robi się
ciepło, cicho i przytulnie.

Dobrze mu było z rodzicami, w ich szerokim wygodnym łóżku! Leżał sobie tak, jak
lubił, pomiędzy nimi, dwie duże poduszki podpierały mu plecy, a on w skupieniu wodził
paluszkiem po literach; po lewej ręce miał tatę, który, w podobnej pozie, tak samo
marszcząc brwi i przygryzając wargę, przeglądał jakąś abrakadabrę o komputerach.
Czytali sobie we troje, wygodnie i ciepło, w zupełnej ciszy8.

*Palimpsest drugi: CZŁOWIEK
Czytanie księgi jest lekturą człowieka. Codzienne zachowania, decyzje, gesty

odsyłają do ukrytych, niewyrażonych wprost przestrzeni ludzkiej egzystencji.
Małgorzata Musierowicz każe „czytać” ludzi, zatrzymuje swoich bohaterów w chwi-
lach najbardziej zwyczajnych, wyrwanych z chaosu zdarzeń − by pytać o sens
powszedniej krzątaniny, zwyczajnego bytowania w niespiesznie zmieniającym
się świecie. Żywioł obowiązków, lektura książki, przypadkowe spotkania − gdzieś
pośród tych codziennych spraw, w małości wyzwań, jakie stawia powszedniość,
kryje się heroizm istnienia, trud trwania i wierności wobec spraw, które w innym
(rycerskim, bohaterskim) kontekście miałyby charakter etosu. Heroizm Borejków
wydaje się pozornie mało znaczący, ale właśnie w nim realizuje się przestrzeń
nadziei, dojrzewa i spełnia się renesansowe humanitas.

Dlatego tak ważne miejsce zajmują obrzędy, święta, wspólne spotkania, całe
misterium kulinariów, potok spraw, które absorbują i niosą wiarę, że coś się
spełni. Autorka nie stawia swoich bohaterów wobec wielkich wyzwań, nie każe

7 Por. na ten temat: B. Męczyńska, Książka i jej funkcje w świecie „Jeżycjady”. „Guliwer” 1996,
nr 5.

8 M. Musierowicz, Imieniny, Łódź 1998, s. 106.
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im wybierać pośród nieznanych dróg. Żaden z nich tak naprawdę niczego nie
wybiera. Oni tylko odczytują swoją drogę, swoje miejsce w życiu, swoje powo-
łanie, odczytują siebie. Jeśli znajdą − idą prosto, niczego nie żałując, choćby
wbrew innym, choćby pod prąd. Nie mają żadnej gwarancji udanego życia. Trud
istnienia polega na szukaniu siebie i wierności sobie.

*Palimpsest trzeci: CODZIENNOŚĆ
Cykl powieściowy Małgorzaty Musierowicz towarzyszy przemianom polskie-

go społeczeństwa na przestrzeni kilkudziesięciu lat, zapisuje wiernie dylematy
inteligencji, przemiany postaw i nastrojów społecznych, oddaje emocje nawarst-
wiające się w poszczególnych dekadach, namiętności życia publicznego. Akcja
kolejnych tomów rozgrywa się w wyraziście określonej przestrzeni dostępnej
doświadczeniu odbiorcy. Widać tu troskę o detale topograficzne; tak czynił Walery
Przyborowski, opisując historyczne wydarzenia rozgrywające się w Warszawie −
znał staromiejskie kamieniczki, wiedział, ile trzeba czasu, by przebiec z Podwala
na Freta, w którym z domów jest wykusz kamienny i który ma od podwórza
specjalne wejście dla służby9. Podobnie Małgorzta Musierowicz − prowadzi swych
bohaterów przez poznańskie skwery i uliczki, wiedzie przez place i podmiejskie
osiedla, nakazuje ostrożność, gdy wieczorami przyjdzie im chodzić co niebez-
pieczniejszymi zaułkami. Czytelnik nabiera do autora zaufania, zaczyna mu wie-
rzyć, dostrzegając troskę, jaką wkłada on w oddanie prawdziwości scenerii, miejsc,
przestrzeni, a dalej, już jakby w oczywisty sposób − poszczególnych postaci,
ich przeżyć, dylematów, postaw, wyborów. Zaufanie do autora każe traktować
stworzony przezeń świat jako prawdziwy, pewny, poniekąd sprawdzony, a więc
i wiarygodny. To jest efekt powagi, z jaką twórca traktuje swoich czytelników,
za każdym razem pochylając się nad prawdą o czasie i o człowieku.

Musierowicz daleko do kompleksu mentora: nie epatuje obrazami fin de
siecle’u, nie sięga ku rozkładowi wartości, ku głębokim ranom społecznym
i rodzinnym. W świecie ogarniętym przez rozszalałe zło, w świecie ludzkiego
upadku i rozkładu więzi, w świecie międzyludzkiej obcości − jej głos dźwię-
czy czysto, przypominając o podstawowych wartościach: lojalności, uczciwości,
miłości, o których tu, w tych książkach nie wstyd po prostu mówić, a które
realizują się w szarej codzienności − krojeniu chleba na wspólną kolację, wie-
czornym czytaniu książek, poważnej mądrej rozmowie. „Nie ma żadnego ja,
pomyślała Gabriela. Nie ma żadnego ty, bo sami w sobie nie istniejemy. Swoje
istnienie czerpiemy z wzajemnej zależności wszystkich od wszystkich i wszyst-
kiego od wszystkiego. Jesteśmy − jednym”10.

9 Por. na ten temat: J. Cieślikowski, Walerego Przyborowskiego powieść historyczna dla dzieci,
op. cit.

10 M. Musierowicz, Imieniny, op. cit., s. 107.
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Jedną z większych pomyłek krytyki było związanie jej pisarstwa z tradycją
Makuszyńskiego11. Trudno zgodzić się z taką konstatacją. Dla Makuszyńskiego
podstawowym czynnikiem przywracającym światu zachwiany porządek aksjolo-
giczny był młody (niekiedy bardzo młody) człowiek nieskażony złem i schematyz-
mem myślenia. Musierowicz tworzy klilkadziesiąt lat później i już nie ulega tego
typu mitycznym schematom. Jej twórczość wywodzi się raczej z tradycji dziewięt-
nastwowiecznego realizmu − z jego skłonnością do wielkich portretów i syntez
społecznych (Emancypantki Prusa, Rodzina Połanieckich Sienkiewicza); nieobce
było tej literaturze rozumienie pisarstwa jako służby społecznej, wyrażającej się
i w realizowaniu imperatywu wyjaśniania praw współczesności, i w dążeniu do
oddziaływania na tę współczesność poprzez formowanie postaw czytelników.
Widać u Musierowicz wpływy Balzaka z jego skłonnością do skupiania się nad
codziennością, a idąc dalej tym tropem − Dąbrowskiej i Kuncewiczowej.

Najbardziej oczywistym kręgiem nawiązań jest powieść rzeka (Galsworthy,
Mann) uskazująca upływ i zmienność czasu. U źródeł tej konwencji leżało jed-
nak gorzkie przeświadczenie o nieuchronnym odchodzeniu „starego świata”
w przeszłość, były więc te powieści rodzajem pożegnań, rejestrowały i oddawały
płynność materii bytu.

Pośród ksiąg, postaci i miejskich ulic kryje swą obecność autor − współczesny
Dedal, który jednak nie ucieka przed swą tożsamością. Chyba ze wszystkich
pisarskich obowiązków najbliższe są mu dwa: obowiązek spokoju, pogody
i uśmiechu oraz obowiązek prawdy. Rzeczywistość jest w Jeżycjadzie niekiedy
trudna i bolesna, ale zawsze rozjaśniana doniosłością podstawowych aksjoma-
tów, które mogą wydawać się oczywiste, ale dopiero obleczone w sieć ludzkich
losów ujawniają swój humanistyczny sens. Każde dzieło powinno obnażać prawdę
o świecie i człowieku, nawet liryka, z natury bardziej skupiona na autorskim „ja”.
Małgorzata Musierowicz jest wsłuchana we współczesność, w dylematy dzisiej-
szego człowieka, jego rozterki. Z tego zasłuchania rodzi się jej twórczość, z bycia
tu i teraz, z zanurzenia w świat ksiąg, ludzi i ulic.

Równie obce są jej gotowe recepty na mądrość i dojrzałość, nudne cnoty odcięte
od dynamizmu życia psychicznego (dydaktyczny model narratorsko-autorski), co
jałowy nihilizm w obrazowaniu świata (model oparty na kompleksie mentora);
ten model narracyjny wyrasta, oczywiście, z kryzysu zaufania do dorosłej wszech-
wiedzy, z nieufności, jaką żywi Ikar wobec Dedalowych rad; ale też ze świado-
mości, że postawa mentorska została dziś skompromitowana, a postawa nar-
ratora-młodzieńca − jest nieautentyczna i obliczona na krótkotrwałe powodzenie
czytelnicze.

* * *

11 Małgorzata Musierowicz, oprac. S. Frycie, Warszawa 2002.
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Zapewne ta opozycja dwóch strategii narracyjnych w prozie dla młodzieży
− strategii kompleksu mentora i strategii Dedala − ma swoje rozliczne uwarun-
kowania kulturowe. Strategię pierwszą bez wątpienia wymusza presja odbiorcy,
poszukującego efektownych przykładów nierozwiązywalności konfliktów poko-
leniowych oraz potwierdzenia własnego sposobu postrzegania świata. Strategia
druga wyrasta z potrzeby wypowiedzenia siebie, z refleksji zarówno nad własną
sytuacją egzystencjalną (Terakowska, Nowacka, Siesicka), jak i nad kondycją współ-
czesnego społeczeństwa (Musierowicz). Anty-mentor odwołuje się do sprawdzo-
nych chwytów literackich, schematów sensacyjnych i obyczajowych, sięga po
tematy objęte społecznym tabu, by pozorować równość z odbiorcą (Boglar, Przy-
bylska). Dedal również nie stroni od podejmowania takich tematów (przedwczesne
macierzyństwo i ojcostwo u Nowackiej), ale pogodził się z własną bezbronnością
wobec upadku Ikara. Przychodzi mu więc rozpoznać już nie jego, lecz własną
sytuację i szukać w niej prawd uniwersalnych, wyrażać doświadczenia związane
z własnym człowieczeństwem, własną ludzką kondycją.
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Kulturowy obraz młodości, w porównaniu z obrazem dzieciństwa, podlega
wyrazistszym przemianom i przewartościowaniom. Przemiany te idą zasadniczo
w kierunku desakralizacji: młodość staje się ucieleśnieniem cech będących przed-
miotem pragnienia jedynie z perspektywy życia indywidualnego (uroda, zdro-
wie, aktywizm, atrakcyjność erotyczna, idealizm, romantyzm pierwszej miłości);
z perspektywy zaś życia społecznego młodość reprezentuje − generalnie rzecz
ujmując − cechy i właściwości niepożądane, w związku z tym piętnowane. Jaskra-
wy wyjątek od tej reguły znajdujemy w pisarskiej strategii obliczonej na jednanie
przychylności nastoletniego czytelnika (autor jako anty-mentor). Nie poprzez mło-
dzieńcze lata wiedzie droga do raju: tylko nieliczni pielgrzymi, spragnieni kon-
taktu z odświeżającym źródłem Prawdy, Dobra i Piękna, przemierzają bezdroża
wieku dojrzewania. W przestrzeni raju, w obszarze przedgrzeszności zabrakło
miejsca dla Ikara i Zygfryda, dla Pity, Hesi i Erny Eltzner.

Inaczej z dzieciństwem. Ponieważ cywilizacja przez wieki wiązała je z niewin-
nością, jego kulturowy obraz podlega mniejszym przeobrażeniom, można więc
mówić o kontynuacji wbrew dziejowym i obyczajowym rewolucjom, które raz
uformowanych podstaw nigdy nie zburzyły. Dwudziestowieczne ujęcia, kształto-
wane przez nowe inspiracje filozoficzne, artystyczne, psychologiczne i światopoglą-
dowe, w istotny sposób modelują obrazy ukształtowane w drugiej połowie XIX w.;
te z kolei bazują z jednej strony na tradycji znacznie odleglejszej, z drugiej na
fundamentalnych wartościach człowieka skierowanego ku przyszłości, na podsta-
wach każdego bycia i każdego bytu, niezależnie od historycznych odniesień i kon-
tekstów, w jakich rozwija się literatura. Od początku ludzkiej cywilizacji, od czasów
starożytnych dziecko było uznawane za wielki dar bogów lub losu, w pewnym stop-
niu niosło nadzieję na indywidualną, rodzicielską nieśmiertelność, w sensie szer-
szym − na nieśmiertelność człowieczeństwa, na ciągłość wszystkich procesów, za
pośrednictwem których wiedza, umiejętności i instytucje, doktryny oraz idee i dzieła
kultury, ukształtowane w ludzkim dziedzictwie, mogą zostać przekazane z poko-
lenia na pokolenie. Biblijni bohaterowie byli nagradzani licznym potomstwem,
które stanowiło w oczach ludzkich dowód boskiego błogosławieństwa. Potomstwo
uchodziło za szczęście1, bezdzietność postrzegano jako znak pohańbienia2.

Od samego początku ludzkiej kultury dzieciństwo uznawano za okres błogo-
sławiony, wolny od trudów, trosk, niepokojów, nawet niedostatku. Zapowiadany

1 Np. Ps 127, 3.
2 Np. 1 Sm 1,6.
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przez biblijnych proroków Pomazaniec, syn Boży, miał w pierwszych latach
życia trwać w pełni szczęścia. Taki zapis znajdziemy m.in. u Izajasza: „śmietanę
i miód pożywać będzie, aż nauczy się odrzucać zło, a wybierać dobro”3. To Izaja-
szowe proroctwo sprawia wielką trudność interpretatorom. Niektórzy spośród
teologów przychylają się do zdania, że w cytowanym sformułowaniu zawarta
jest aluzja do mitycznego pokarmu bogów, pożywienia rajskiego4; mały Chrystus
zatem, dokąd nie osiągnie pełni cnót, dzięki którym będzie mógł realizować
wyznaczone przez Boga powinności, ma pozostawać w kręgu arkadyjskiej pełni,
radości, szczęśliwości, pogrążony w błogostanie5. Dopiero dojrzałość moralna,
umiejętność odróżniania dobra od zła, dopiero smak owocu z zakazanego drzewa
jest początkiem ziemskiej niedoli, wprowadza na drogę cierpienia i śmierci.
To doświadczenie kontrastu między pierwszym okresem życia i jego dalszymi
fazami nie miało być oszczędzone nawet Synowi Człowieczemu.

Na dziecięcych mogiłach wielokrotnie pojawiają się epitafia, których autorzy
wyrażają nadzieję, że młodziutki zmarły „powiększył grono aniołów”6. Stąd
właśnie, z tego przeświadczenia o doskonałości dziecka i postępującej z wiekiem
degradacji człowieka, wynika powracający w wielu literackich realizacjach motyw
starości i śmierci z jednej strony jako kontrapunktu dzieciństwa, z drugiej jako
egzystencjalnego imperatywu powrotu do stanu początku, pierwotnej jedności
z Absolutem, niewinności i bezgrzeszności. Właściwa wiekowi dziecięcemu i póź-
nej starości nieporadność ma również swą franciszkańską stronę − dziecięcość,
nawet ubrana w starcze, niedołężne, nie dość sprawne ciało, realizuje najpełniej
koncepcję biblijnego ubóstwa, postawę pokory i ufności Bogu, zatem chrześci-
jańskiej nadziei. Ma to swoje odniesienia także pozareligijne: motywy powrotu
starca do łona matki czy obrazy relacji między umierającą matką i jej dzieckiem
ujawniają powszechne wyobrażenie o życiu jako kole, kiedy kres stanowi jed-
nocześnie reanimację początku. W tym sensie dzieciństwo jest kulminacyjnym
punktem, ku któremu zmierza ludzkie istnienie, jest pełnią, którą traci się z wie-
kiem i którą w obliczu śmierci na powrót się odzyskuje. Różnica między dzieckiem
i starcem sprowadza się zatem do kwestii ikonicznych (starzec nigdy nie bywa
aniołem) i świadomościowych (topika początku − topika kresu). Posługując się
określeniem św. Ambrożego z Mediolanu, jednego z czterech doktorów Kościoła,
który na podstawie słów Chrystusa opracował kanon pouczeń etycznych, można

3 Iz 7, 15.
4 Zapewne stąd wynika usunięty z liturgii zachodniej w VI w., a zachowany w kościele ormiańskim

i koptyjskim zwyczaj podawania nowo ochrzczonemu mleka zmieszanego z miodem jako symbolu
dziecięctwa (D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, przekł. W. Zakrzewska, P. Pachciarek,
R. Turzyński, Warszawa 1990, s. 464).

5 G. von Rad, Teologia Starego Testamentu, przeł. B. Widła, Warszawa 1986, s. 495.
6 J. Kolbuszewski, Co mnie dzisiaj, jutro tobie. Polskie wiersze nagrobne, Wrocław 1996.
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powiedzieć, że lata dziecięce są „zawiasami” struktury etycznej człowieka7, stąd
moralny imperatyw „dziecięcej dojrzałości” starca.

Kultura ściśle wiąże dzieciństwo z przestrzenią rodzinnego domu, w którym rolę
bóstw opiekuńczych pełnią rodzice. Żywot w tej przestrzeni jest szczęśliwy i sta-
nowi pełen prawdziwej radości fundament wieku dojrzałego. Postrzegane przez
pryzmat jednocześnie indywidualnej i zbiorowej pamięci, indywidualnego ludzkie-
go losu (od narodzin do śmierci) i losu zbiorowości (wygnanie z raju − obietnica
Nowej Ziemi), stało się dzieciństwo trwałym elementem kulturowego kompleksu,
wypracowanym przez ludzką społeczność na przestrzeni wieków. Zdarzało się, a ma
to miejsce − jak dowodziła ostatnia część książki − również na przełomie wieków
XX i XXI, że w kulturze manifestował się ambiwalentny stosunek społeczeństw
do młodości, której przypisywany został bunt traktowany jako zwiastun klęski.
Inaczej z dzieciństwem: ma ono, poza nielicznymi wyjątkami zakotwiczonymi
już w Starym Testamencie, gdzie dziecko bywa postrzegane jako owoc grzechu
i znak poniżenia kobiety, zasadniczo pozytywne konotacje; stąd też jego kulturowy
wizerunek zyskuje na komplikacji (psychologicznej, społecznej, filozoficznej), ale
nie ulega zakwestionowaniu sam jego rdzeń ani w wymiarze egzystencjalnym, ani
społecznym. Z biegiem czasu w portrecie dziecka przestaje jaskrawo uzewnętrzniać
się ikona anioła czy figura lalki, ale pozostają one wiecznie obecnymi punktami
odniesienia. Z postaci ujmowanej jako miniatura dorosłego, poniekąd niedosko-
nała, biologicznie i egzystencjalnie niedojrzała, zatem jako potencjalność, prze-
kształciło się dziecko z jednej strony w szczególną formułę bytu człowieka, z dru-
giej − w figurę universum utraconego szczęścia. Jednocześnie dziecięcy portret
został nasycony precyzyjnie określonymi szczegółami związanymi ze sferą specy-
fiki nie tylko psychologicznej, również społecznej (relacje ze światem zewnętrz-
nym), etnograficznej (społeczne zachowania grup dziecięcych), językowej.

Im bliżej schyłku XX wieku, tym silniejsze nastroje nostalgiczne, widoczne
przede wszystkim w prozie wspomnieniowej8 i poezji. Wynika stąd, że wraz z upły-
wem czasu kultura coraz bardziej jednoznacznie umiejscawia wyobrażenie szczęścia
doskonałego na początku indywidualnego ludzkiego czasu, jednostkowego istnie-
nia. Inaczej ujmował to Hezjod, gdy opisywał w Pracach i dniach doskonałość
dziejów ludzkiego rodzaju: jego zdaniem po dawno minionym wieku złotym nastę-
powała stopniowa degradacja − wiek srebrny, potem miedziany, w końcu żelazny.
Podobną drogą szedł Owidiusz w Przemianach. Zarówno Stary Testament, jak
i Nowy Testament czas szczęścia sytuują w mitycznym okresie świtu ludzkości.
Dzieciństwo jest współczesnym odpowiednikiem Złotego Wieku, odpowiedni-
kiem mitycznych boskich światów: Nieba, Walhalli, Pól Elizejskich, krain nie-
dostępnych i wymarzonych − Eldorado i Arkadii; krain, które należą zarazem

7 Św. Ambroży, Wybór pism, cz. 2, przekł. J. Jundziłł, Warszawa 1986.
8 P. Czapliński, Wzniosłe tęsknoty, op. cit.
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do przeszłości − jako ziemia utracona, jak i do przyszłości człowieka − jako
ziemia obiecana. Prawdziwym ludzkim nieszczęściem jest to, że człowiek nie
umie wytrwać w stanie dziecięcym, że, jak pisał Herbert, „lekkomyślnie porzuca
ogrody dzieciństwa”, by trwać w „dolinie łez”. Prawdziwym zaś szczęściem −
nadzieja powrotu, która z pełną siłą uzewnętrznia się u schyłku życia. Jest to
najbardziej paradoksalny mit naszych czasów.

Mit ten nie jest obojętny dla aktu odbioru i pragmatyki dzieła literackiego czy
− w szerszej perspektywie − dzieła sztuki: poprzez ewokowanie emocji, przez
odsłanianie czystych sensów i czystych wartości, dzieciństwo jako konstrukcja
kulturowa ma szczególną zdolność apelowania do subiektywności odbiorcy,
wyzwalania przeżyć, które − niezależnie od indywidualnych doświadczeń − są
założonym kręgiem doznań czytelniczych. Dziecięcość jawi się w tym kontekście
jako kategoria odbioru, jako zaprojektowany styl lektury. Lektura jest zaprosze-
niem do odnajdywania „momentu dziecięcego”, pierwotnej dziecięcej wrażliwości
na piękno i bogactwo świata, prawdy moralnej, która lokuje się w świętym (nie
tylko przedgrzesznym, także przedinteletualnym) czasie dzieciństwa. Analogicznie
więc do rozwiniętej we współczesnej refleksji literaturoznawczej idei czytania
„jako kobieta”, można sformułować koncepcję czytania „jako dziecko”. Głębsze
rozpoznanie tego zagadnienia wymaga podjęcia dociekań nie tylko nad stereo-
typami kulturowymi, ale również wzorcami odczytań, z oczywistych względów
znacznie słabiej reprezentowanymi i udokumentowanymi, niż ma to miejsce w przy-
padku badań krytyki feministycznej; badania tego typu tekstów wymagałyby więc
nieporównanie większego wysiłku. Jak bowiem dowiodła analiza przykładowych
wypowiedzi pisarzy poświęconych ich najodleglejszym, pierwszym lekturom,
w bardzo wielu przypadkach dziecięcy styl lektury bywa zdominowany przez
autokreacyjną formę wypowiedzi.

Uzyskanie wglądu w model dziecięcej perspektywy odbioru reprezentowanej
przez dorosłego czytelnika pozwoliłoby na poszerzenie refleksji interpretacyjnej,
na dostrzeżenie w tekstach literackich nowych treści. Standardy oceny postaci
i całego przedstawionego świata zyskują odmienne nacechowanie i różną wartość,
gdy postrzegane są z perspektywy człowieka dojrzałego, inną − z perspektywy
dziecka. Aby „czytać jako dziecko” trzeba odrzucić bagaż doświadczeń życio-
wych, wypracowanych schematów odbiorczych, ujrzeć dzieło literackie w całej
jego dosłowności, poddać się wierze w prawdziwość, a nie fikcyjność przedsta-
wionych zdarzeń i postaci. Tak zaprojektowany przez dzieło akt odbioru pozwala,
jak to określił Marcel Proust, „kontemplować przeszłość wpisaną w teraźniej-
szość”9. „Kontemplacja” ta ma swoje odpowiedniki również w procesie twórczym,
w akcie konstytuowania dzieła.

Zasygnalizowany tu problem wykracza poza ramy książki, jednakże jest bez-
pośrednio związany z nakreślonym w niej programem badawczym.

9 M. Proust, O czytaniu, przeł. M.P. Markowski. „Literatura na Świecie” 1998, nr 1-2, s. 149.
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Kostrzewski Franciszek 32, 42, 72
Kościuszko Tadeusz 61
Kotsis Aleksander 35-36, 72, 88, 91
Kott Jan 409
Kowalczykówna Jolanta 290, 461, 462,

463
Kownacka Maria 51
Kozioł Urszula 107, 334-337
Krajewska Anna Maria 145
Krakowiak Małgorzata 32
Krall Hanna 261
Kramsztyk Roman 30
Krasicki Ignacy 135, 136, 249, 256, 267
Krasuski Józef 209
Kraszewski Józef Ignacy, pseud. Bole-

sławita 153, 221, 249, 250, 253, 257,
258, 283, 317, 376-383, 384, 385,
387, 394, 395

Krauze Andrzej 37
Kremer Józef 251
Kruszelnicka Janina 21
Kruszewska-Kudelska Anna 262
Kryda Barbara 217
Krynicki Ryszard 453
Krzemieniowa Krystyna 132
Krzemińska Wanda 262
Krzysztof, św. 111
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Krzysztofowicz-Kozakowska Stefania
91, 93, 95, 96

Krzyżanowski Julian 28, 44, 138, 143,
174, 222, 257, 276, 308, 311, 330,
410

Kubale Anna 11, 25, 162, 401, 427
Kubiak Tadeusz 118, 478
Kuczok Wojciech 192, 194, 210, 450,

451, 452
Kulczycka-Saloni Janina 255, 426
Kuliczkowska Krystyna 8, 145, 254,

255, 256, 265, 462
Kulmowa Joanna 23, 107, 122, 124,

127, 130, 215, 216, 238, 241, 245,
260, 338, 392, 394, 395, 440

Kuncewicz Piotr 322
Kuncewiczowa Maria 159, 481
Kurecka Maria 132
Kurylak Józef 330
Kurzyna Mieczysław 384
Kwiatkowski Jerzy 120, 122

La Fontaine Jean de 256, 303
Labuda Aleksander Wit 193, 404
Lacan Jacques 108, 109
Lach Ewa 474
Lagerlöf Selma 273, 275
Lam Andrzej 74, 359
Lam Władysław 112
Lange Antoni 183, 315
Lange Grażyna 111
Lasota Grzegorz 262
Lassiat Henri 395
Laufente Ferrari Enrique 34
Le Nain bracia (Antoine, Louis, Mat-

hieu) 32
Lear Edward 118
Lebecka Hanna 265
Legatowicz Ignacy Piotr 135
Lem Stanisław 153, 159, 265, 394
Lemaitre Pascal 111

Lenartowicz Teofil 96
Leonardo da Vinci 30, 36
Leopardi Giacomo 337
Leśmian Bolesław (właśc. B. Lesman)

47, 67-68, 73, 76, 95, 98, 99, 100,
104, 117, 161, 164, 261, 267, 290,
291, 315, 319, 320, 321, 323, 334,
336, 340, 342, 344, 379, 413

Letki Maria Ewa 213
Lévinas Emmanuel 348
Lewandowicz Grażyna (właśc. Lewan-

dowicz-Nosal G.) 273
Lewes George Henry 113
Lewińska Teresa 52
Lewis Clive Staples 193, 370
Leżeński Cezary 145
Libera Antoni 156, 214
Libera Leszek 319
Libert Jerzy 107
Lichański Jakub Z. 305
Lichański Stefan 42
Liciński Ludwik Stanisław 45, 185, 186,

208,232,233,295, 319, 321, 323, 413
Lievegoed Bernard C.J. 65
Lindgren Astrid 44, 154, 447
Lindmajer Krystyna 30
Lipska Ewa 82, 85, 107, 108, 123, 218,

219, 247, 300, 301, 330, 359, 362,
363, 416, 417

Lipski Tadeusz 168
Lisiewska Anna Rosina 30, 87, 162
Liskowacki Artur 145
Loftus Elizabeth 14
Lompa Józef 315
Lubicz Pioter 447
Lucjusz Werus, cesarz rz. 290
Ludwik IV 134
Ludwik XIII 143
Ludwik XIV 303
Ludwik XVI 32
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Łoziński Jan 159
Łubieńska Tekla 87
Łuczyński Jan 309
Ługowska Jolanta 12, 224, 240, 247,

248, 308
Łuszczewska Jadwiga pseud. Deotyma

253, 254
Łyczewska Ewa 65

Maciejewska Irena 185, 188, 189, 247,
429, 430

Maciejowski Ignacy, pseud. Sewer 31,
198, 207, 225, 280, 281, 382

Mackiewicz Stanisław 411
Mado Michio 245
Maes Nicolas 162
Maeterlinck Maurice 91, 323
Majewski Erazm 198, 252, 255, 273,

275
Makowiecki Andrzej Z. 227, 309
Makowska Urszula 72, 89, 93, 94
Makowski Tadeusz 72, 74, 75, 76,

77-82, 84
Makuszyński Kornel 145, 156, 213,

217, 219, 268, 460-463, 465, 481
Malczewski Jacek 72, 89, 90, 92, 93,

94, 95-96, 97, 99, 100, 106, 107
Mann Thomas 219, 481
Manzi Alberto 44
Marcel Gabriel 447
Marie de France 309, 323
Marjańska Ludmiła 268, 270
Markiewicz Henryk 278, 384, 410
Markowski Michał Paweł 486
Marrené-Morzkowska Waleria 53, 54,

257
Martuszewska Anna 71, 179, 305, 309
Maruszewski Tomasz 88
Maślanka Mariusz 210, 452
Matejko Jan 37, 72, 73
Matuszewski Ignacy 264, 276, 404, 405

Matylda Aleksander 347
Matywiecki Piotr 361, 362, 363, 431
Maupassant Guy de 171, 172, 402
May Karl 265
Mayenowa Maria Renata 393
Mazan Bogdan 317
Mazur Aneta 280
Mehoffer Józef 89, 90, 92-93, 96, 106
Melchior-Bonnet Sabine 425
Meletinskij Eleazar Moiseevič 393
Mello Anthony de 479
Męczyńska Beata 479
Michelet Jules 251
Miciński Tadeusz 45, 99, 101, 102, 294,

319, 321, 322, 324, 328, 330, 333,
342, 400, 428

Micke-Broniarek Ewa 90, 96, 97, 100,
158

Mickiewicz Adam 10, 113, 188, 225,
249, 250, 251, 258, 266, 267, 271,
311, 317, 376, 420, 426, 463, 478

Mieszko I 269
Mikołaj, św. 268, 269, 270
Milecki Aleksander 81
Mill John Stuart 250
Milne Alan Alexander 51, 118, 277
Miłaszewski Stanisław 45
Miłobędzka Krystyna 131
Miłosz Czesław 37, 104, 142, 247, 258,

262, 265, 274, 275, 346, 351, 356,
387

Miriam zob. Przesmycki Zenon (Mi-
riam)

Mirkowicz Tomasz 436
Młodnicka Wanda 61, 276
Mocarska-Tycowa Zofia 164, 280, 281,

293
Modzelewska Natalia 127
Molière (właśc. Jean-Baptiste Poquelin)

462
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Molnár Ferenc 147, 265, 267
Moniuszko Jan Czesław 220
Morawińska Agnieszka 93
Morcinek Gustaw 210
Morin Jan 447
Morozow Pawlik 435
Mortkowicz Jakub 117
Mozart Wolfgang Amadeus 219
Musierowicz Małgorzata 156, 160, 214,

474, 478-481, 482
Musil Robert 424, 464
Muskat-Tabakowa Elżbieta 305
Myśliwski Wiesław 208, 246, 265, 288,

289, 301, 406, 417, 418

Nabokov Vladimir Vladimirovič 455
Naborowski Daniel 92
Nagrabiecki Jan 25
Nakoniecznik Arkadiusz 454
Nałkowska Zofia 185
Nałkowski Wacław 225
Nestorowicz Juliusz 61
Newbery John 64
Niemcewicz Julian Ursyn 249, 250,

272, 382
Niemczuk Jerzy 111
Nienacki Zbigniew 153
Nietzsche Friedrich 150, 330, 427, 428,

430, 431, 432 434, 435, 438, 454
Niewiadomska Cecylia 61
Nikifor (Nikifor Krynicki, właśc. Epifa-

niusz Drowniak) 20, 110-111, 116
Nikliborc Anna 136, 303
Niziurski Edmund 156, 214, 473
Nofer-Ładyka Alina 27, 28
Noort Joan van (Jan van Noordt) 162
Norblin de la Gourdaine Jean-Pierre 52
Norwid Cyprian Kamil 318, 478
Novalis (właśc. Friedrich Leopold von

Hardenberg) 478
Nowacka Ewa 475, 476, 482

Nowaczyński Adolf 233, 234
Nowak Tadeusz 401
Nowakowski Bogdan 8
Nowakowski Jan 53, 66, 138, 407
Nowicki Jan 30
Nowicki Włodzimierz 254, 261
Nowikowska Eliza 118
Nowosielski Antoni 113
Nowosielski Teofil 130, 290
Nurowska Maria 261

Ochab Maryna 7
Ochorowicz Julian 112-114, 178, 201,

204, 408
Ociepka Teofil 110, 130
Odojewski Włodzimierz 146, 388, 389,

392, 394, 421-424
Odyniec Antoni Edward 113, 426
Oë Kenzaburo 444-449, 450, 451, 452,

453, 454, 475
Okoń Wincenty 65, 289
Okulicz-Kozaryn Roman 244
Oleszkiewicz Józef 35
Olędzka-Frybesowa Aleksandra 443,

447
Onichimowska Anna 470
Oppman Artur, pseud. Or-Ot 273
Orłowski Jan 118
Or-Ot zob. Oppman Artur, pseud. Or-Ot
Orwell George 14
Orzeszkowa Eliza 27, 28, 30, 38, 41, 42,

44, 67, 140, 156, 165, 171, 174-
177, 178, 179, 197, 200, 207, 225,
249, 250, 251, 272, 281, 282, 283,
284, 285, 286, 313-315, 316, 318,
375, 376, 406

Ostrowska Bronisława 42, 43, 51, 52,
67, 100, 145, 164, 261, 273, 321,
400, 449

Ostrowska Elżbieta 51
Ostrowska Ewa 213
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Owczarz Ewa 316
Owidiusz (Publius Ovidius Naso) 485
Ożogowska Hanna 156

Pachciarek Paweł 484
Paczoska Ewa 12, 55, 56, 257, 280,

316, 317, 318, 410
Paloetti-Radożycka Maria 12
Pankiewicz Józef 72, 90
Panteghini Gioacomo 22
Papi Teresa Jadwiga 54, 229, 255, 305
Papuzińska Joanna 12, 51, 118, 121,

127, 132, 144, 145, 146, 159, 162,
227, 246, 253, 265, 273

Parandowski Jan 159, 449
Pascoli Giovanni 245
Paszek Jerzy 400
Paweł, św. 115, 394
Pawłowska-Jądrzyk Brygida 12
Paźniewski Włodzimierz 147, 156, 214,

301
Perepeczko Andrzej 145
Perpetua, św. 292
Perrault Charles 201, 227, 283, 303,

304, 306
Perrot Jean 24
Pertarka Francesco 455
Peszka Józef 87, 162
Peyron Pierre 34
Piasecka Dorota 463
Picasso Pablo (właśc. P. Ruiz Blasco)

110, 116
Pieścikowski Edward 31, 142, 405
Piętak Stanisław 362
Pióro Tadeusz 453
Pisarkowa Krystyna 118
Pitocchetto (właśc. Giacomo Antonio

Ceruti) 88
Pitschmann Józef 163
Piwocki Ksawery 130

Placek Stefan 356
Platon 149, 219, 240, 334, 479
Plezia Marian 268, 269
Pleziowa Janina 268
Plutarch (Plutarchos) 48
Podkowiński Władysław 72, 89, 90, 96
Podraza-Kwiatkowska Maria 90, 181,

187, 235, 247
Poe Edgar Allan 455
Polański Roman 436
Poniatowski Józef 61
Ponnau Gwenhaël 308
Popek Stanisława 112
Porębowicz Edward 337, 448
Pospiszyl Kazimierz 179, 450
Poświatowska Halina 359, 360
Potocki Antoni 409
Poussin Nicolas 51
Pristawkin Anatolij 167
Prokopiuk Jerzy 109, 320, 472
Propp Władimir 222, 330
Prot Adam 39
Proust Marcel 160, 247, 486
Prus Bolesław (właśc. Aleksander Gło-

wacki) 28, 36, 40, 53, 56, 58, 59,
64, 72, 135, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 155, 173, 178, 195, 200,
202, 205, 206, 207, 210, 223, 224,
225, 226, 228, 235, 243, 249, 251,
257, 258, 259, 260, 261, 272, 281,
285, 306, 309-311, 313, 315, 316,
403, 404, 405, 406, 424, 478, 481

Prusinowski Jan 130
Pruszkowski Witold 88, 89, 106, 107
Przecławska Anna 127
Przemyska Anna 52
Przerwa-Tetmajer Kazimierz zob. Tet-

majer Kazimierz
Przesmycki Zenon (Miriam) 102
Przetacznik Maria 265
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Przeworski Jakub 117
Przyborowski Walery 113, 153, 253,

255, 257, 480
Przyboś Julian 107, 114, 119, 219,

236, 245, 261, 262, 370
Przyboś Uta 119
Przybylska Ewa 470, 472, 482
Przybylski Ryszard 331, 332
Przybyszewski Stanisław 166, 185,

203, 213, 232, 235, 236, 265, 267,
297, 400, 401

Przylipiak Marek 65
Pseudo-Plutarch 26
Puciata-Pawłowska Jadwiga 100, 107
Pullman Philip 194
Purc-Stępniak Beata 133
Puvis de Chavannes Pierre 94

Rabska Zuzanna 198, 229
Racine Jean Baptiste 251
Rad Gerhard von 484
Radożycki Jan 12
Radzicki Józef 15, 309
Radziejowski Stanisław 106
Radzikowski Leszek 38
Radzikowski Walery Eliasz 30
Rafael (właśc. Raffaello Santi) 30
Ratajczak Józef 52, 107, 108, 124
Rączaszek Joanna 14
Reichan (Rejchan) Alojzy 87
Reid Thomas Mayne 265
Rembrandt Harmenszoon van Rijn 31,

37, 40, 44
Reymont Władysław Stanisław 42, 44,

142, 154, 208, 403
Ricci Arturo 163
Rilke Rainer Maria 331, 344
Rimbaud Arthur 248, 402
Ritter William 91
Robespierre Maximilien de 219
Roche Daniel 12

Rochholz Ernst Ludwig 48
Rodziewiczówna Maria 461
Rogers Mary F. 49, 50, 58
Rogoszówna Zofia 118, 245, 334
Rogowski Stanisław 236
Rogoziński Julian 401
Rojek Marian 22
Rolicz-Lieder Wacław 215, 216, 319,

320
Rousseau Henri (zwany Celnikiem) 78,

110
Rousseau Jean-Jacques 10, 251, 294,

387, 425
Rozbicki Soter Rozmiar 188
Różewicz Tadeusz 20, 73-74, 75, 122,

127, 147, 148, 151, 152, 157, 166,
167, 238, 239, 247, 274, 297, 298,
299, 301, 329, 363, 365, 389

Rudziński Roman 280
Rudzka Zyta 279
Rybicki Jan 446
Rychlicki Zbigniew 111
Rydel Lucjan 100, 277
Rymkiewicz Jarosław Marek 238, 331-

-333
Ryszard II 290
Ryszard III 290

Sacharow Iwan Piotrowicz 64
Sachsen-Weimar Luiza von 87
Saint-Exupéry Antoine 81, 277, 441,

449, 478
Salamon Ewa 111
Salinger Jerome David 435, 440, 441,

442, 444, 449, 471, 475
Sand George (właśc. Aurore Dudevant)

382
Sandauer Artur 262
Sandler Samuel 196
Sapkowski Andrzej 328
Saryusz-Zaleska Krystyna 322
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Sauerland Karol 429, 438
Schacter Daniel L. 13, 14, 195, 198,

268, 423, 468
Schadow Wilhelm von 30, 88
Schiller Friedrich 112, 134, 271
Schmitt Eric-Emmanuel 194
Schneider Marcel 308
Schnorr Carolsfeld Julius von 30, 37
Schopenhauer Arthur 295, 427, 428
Schubert Franz Peter 331
Schulz Bruno 194, 246, 277, 278, 301,

412
Schwitters Kurt 116
Schwob Marcel 102
Scott Walter 113, 258, 265
Semenowicz Halina 112, 118, 129
Seneka (Lucius Annaeus Seneca) 478,

479
Sewer zob. Maciejowski Ignacy, pseud.

Sewer
Shakespeare William 76, 258, 270, 271,

324, 363, 478
Sharp Daryl 472
Siemiątkowski Piotr 130
Siemiradzka-Obrąpalska Maria 61
Sienkiewicz Henryk 28, 30, 31, 37, 44,

138, 143, 173, 178, 197, 207, 214,
216, 222, 223, 225, 228, 244, 253,
257, 260, 261, 264, 265, 267, 272,
306, 311, 312, 315, 376, 397, 405,
408-411, 461, 481

Siennicka Mariola 252
Sieroszewski Wacław 250, 268
Siesicka Krystyna 156, 477, 482
Sikora Ireneusz 247
Simon Francesca 194
Simonides Dorota 64, 118
Sinko Grzegorz 414
Sinko Zofia 227
Skotnicka Gertruda 19, 193, 255

Skrobiszewska Halina 145, 303, 308
Sławiński Janusz 236
Słonimski Antoni 265, 401
Słońska Irena 81
Słoński Edward 230
Słowacki Juliusz 8, 24, 113, 208, 266,

267, 463
Smiles Samuel 113
Smirock Karl 64
Smuglewicz Franciszek 51, 70
Snicket Lemony (właśc. Daniel Hand-

ler) 194
Sobieraj Tomasz 142
Sobol Roman 382
Socha Irena 240
Sochoń Jan 264, 267, 268
Sokołowski Krzysztof 305
Soriano Marc 262
Sosnowski Jerzy 28, 78, 247
Sowiński Leonard 38, 155, 162, 197,

201, 203, 204, 210, 228, 244, 249,
374, 375, 396

Spencer Herbert 408
Spinoza Baruch 478
Spyri Johanna 460
Stachura Edward 191, 452
Staff Leopold 99, 100, 164, 239, 240,

247, 295, 311, 371, 428, 429, 434
Staff Ludwik Maria 247
Stalin Józef Wissarionowicz (właśc.

Iosif Dżugaszwili) 167, 168
Stanisław Lack 428
Stanuch Stanisław 121
Starczewska Krystyna 431
Stasiuk Andrzej 246
Stasny Alfons 266
Stelmaszczyk Barbara 319
Stendhal (właśc. Henri Beyle) 72, 478
Stojowski Andrzej 159
Strelau Jan 15, 16, 17, 88, 373
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Strömstedt Margareta 154
Stróżewski Władysław 373
Stwosz Wit 253
Styka Jan 317
Suchecki Jacek 309
Sue Eugène 72, 271
Suwała Halina 407
Swift Jonatan 60, 61, 254, 265, 267,

272
Sygietyński Antoni 260
Syrokomla Władysław 277, 478
Szadurska Stanisława 398
Szancer Jan Marcin 8
Szczawiej Jan 354, 358, 360
Szczepanek Tadeusz 463
Szczepański Jan Józef 156
Szczęsny Aleksander 42, 244
Szczypka Józef 355
Szekspir William zob. Shakespeare W.
Szelburg-Zarembina Ewa 52, 66, 124
Szermentowski Józef 36
Szuchowa Stefania 52, 268
Szweykowski Zygmunt 59, 144, 251,

397
Szycówna Aniela 258, 263
Szyma Tadeusz 80, 81
Szymanowski Władysław 130
Szymborska Wisława 277, 329
Szymonowicz-Siemiginowski Jerzy

Eleuter 30
Szypowska Maria 39

Ślewiński Władysław 78, 92
Śliwerski Bogusław 12
Śliwiński Piotr 463
Śliziński Jerzy 64
Śniadecki Jędrzej 304
Śpiewak Jan 240, 359, 362, 363
Środa Krzysztof 109
Światopełk, książę 317
Świerzyński Saturnin 30, 88, 220

Święch Jerzy 463
Święcicka Małgorzata 473
Świętochowski Aleksander 55-56, 128,

165,196,197, 204, 205, 280, 383, 426

Taborski Roman 38, 201
Tańska-Hoffmanowa Klementyna 133,

256, 476
Tatarkiewicz Anna 132, 193, 302
Tatarkiewicz Władysław 239
Telgen Diane 262
Teofil z Antiochii 394, 395, 419
Terakowska Dorota 277, 477-488, 482
Terencjusz (Publius Terentius Afer) 278
Teresa Jadwiga zob. Papi Teresa Jad-

wiga
Tetmajer Kazimierz Przerwa 43, 44, 93,

276, 295, 321, 324, 413
Tetmajer Włodzimierz 92
Thackeray William Makepeace 334
Theiss Wiesław 12, 16, 167, 168
Thiers Louis Adolphe 251
Thompson Clara 468
Tille Václav 222
Timofiejew Grzegorz 108
Tischbein Johann Friedrich August 30,

87, 163
Tischner Józef 149, 151, 219, 353, 478
Tittenbrun Jacek 56
Tokarczuk Olga 467-469
Tokarzówna Krystyna 309
Tolkien Christopher 305
Tolkien John Ronald Reuel 305
Tołstoj Lew Nikołajewicz 201, 251,

265, 286, 287, 376, 382, 402
Tomasz z Akwinu 22, 26
Tomaszewska Marta 264
Trigon Jean de 136, 303, 304
Tryzna Tomek 192, 194, 262, 463-467,

476
Trzcińska-Frühlingowa Irena 22
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Trzeszczkowska Zofia, pseud. Adam
M-ski 263

Trznadel Jacek 68, 323
Tucker Nicholas 262
Tuczyński Jan 295
Turgieniew Iwan Siergiejewicz 272
Turzyński Ryszard 484
Tuwim Irena 118
Tuwim Julian 80, 82, 107, 117, 118,

119, 124, 127, 131, 217, 218, 237,
241, 245, 247, 261, 271, 272, 273,
274, 277, 298, 328, 402, 415, 478

Twain Mark 252, 265, 272
Twardowski Jan 85, 123, 131, 239,

247, 258, 274, 276, 352, 353, 363,
364-372

Tycjan (właśc. Tiziano Vecellio) 25, 30
Tylicka Barbara 136
Tynelska Anna 240
Tyrmand Leopold 478
Tyszkowa Maria 131, 162

Ujejski Kornel 240
Ulicka Danuta 127, 330
Ulrich Leon 76
Umiński Władysław 253, 265
Uniłowski Zbigniew 149
Urbanowska Zofia 37, 170, 174, 200,

229, 252, 258, 266, 273, 274, 275
Usenko Oleg 126

Vasconcelos José Mauro de 156, 442
Velázquez de Cuéllar Diego 34, 44, 89,

91
Verlaine Paul 339, 402, 403
Verne Jules 265, 272
Villandon Marie-Jeanne L’Héritier de

303, 305
Vivin Louis 110
Voltaire (właśc. François-Marie Arouet)

251, 478

Voragine Jakub de 268, 270, 425
Vos Cornelis de 77

Wagner Richard 323, 425
Waksmund Ryszard 11, 26, 136, 204,

215, 227, 264
Wańkowicz Melchior 159, 160, 383-

-387, 394, 395
Warnkówna Jadwiga 169, 315
Warzecha Andrzej 123
Waśniowska Emilia 130
Wat Aleksander 258, 274, 275
Wawiłow Danuta 118, 122, 124-127,

129, 245
Wedekind Frank 413, 414
Weenix Jan 48, 162
Weil Simone 193
Weiss Wojciech 72, 90, 93, 106, 220,

343
Wergiliusz (Publius Vergilius Maro) 478
Wernic Henryk 173
Węgleńska Anna 154
Węgrzecki Adam 86
Whistler James Abbott McNeill 91
White Gretchen 49
Widła Bogusław 484
Wietor Hieronim 41
Wiktoria, królowa Anglii 49
Wilczyńska Helena 61
Wilde Oscar 38, 323
Wincenty zw. Kadłubek 133, 142
Winek Teresa 134
Winterhalter Franz Xavier 163
Wirpsza Witold 132
Wit Labuda Aleksander zob. Labuda

Aleksander Wit
Witwicka Katarzyna 38
Władysław III Warneńczyk 250
Wojaczek Rafał 191, 330, 452, 453
Wojciech, św. 269, 270
Wojciszke Bogdan 13, 14, 176
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Wojtkiewicz Witold 45, 72, 73, 74, 75,
77, 78, 84, 92, 95, 96, 97, 99, 102-
-105, 106, 158, 323

Wojtyła Karol 355, 359, 360
Wolska Maryla 42, 43
Woroszylski Wiktor 118, 127, 146
Wosińska Wilhelmina 14
Woźniakiewicz-Dziadosz Maria 142
Wójcicki Jacek 383
Wójcik Tomasz 123
Wroczyński Tomasz 74
Wujek Jakub 120
Wüst Ludwig 87
Wyczółkowski Leon 90, 163, 180
Wyka Kazimierz 45, 117, 262, 324
Wyka Marta 154, 187, 428
Wyspiański Stanisław 72, 90, 92, 103,

106, 455, 456, 458, 478
Wyss Johann Rudolf 153

Zabierowski Stefan 32
Zachariasz 21
Zacharska Jadwiga 43, 181, 182, 191
Zacharuk Tamara 65
Zagajewski Adam 123, 264
Zahajkiewicz Szczęsny 198
Zakrzewska Helena 145
Zakrzewska Wanda 484
Zaleska Krystyna Saryusz zob. Saryusz

Zaleska Krystyna
Zaleska Maria Julia 229, 256
Zalewski Cezary 305
Zapolska Gabriela 18, 42, 67, 181-185,

186, 187, 190, 191, 194, 214, 297,
321, 401, 456-460, 461, 462, 466

Zarzycka Irena 462
Zawada Wiktor 145
Zawieyski Jerzy 214, 264, 266, 267,

268, 270
Zawistowska Kazimiera 43
Zaworska Helena 239, 395

Zdankiewicz-Ścigała Elżbieta 88
Zegadłowicz Emil 17, 156, 161, 208,

209, 210, 214, 216, 234, 250, 288,
401, 415, 418

Zgorzelski Andrzej 97
Zieliński Stanisław 384
Ziemianin Adam 123
Zieniewicz Andrzej 12, 13
Zięzio Ryszard 52
Zimand Roman 162
Zimbardo Philip de 309
Zmorski Roman 315
Znaniecki Florian 340
Zola Emil 8, 38, 52, 57, 72, 177, 192,

205, 265, 402, 407, 408, 424, 452,
471

Zygmunt Stary 41

Żabski Tadeusz 40, 405
Żakiewicz Zbigniew 159
Żebrowska Maria 289
Żebrowska Maria 411
Żeleński Tadeusz, pseud. Boy 185, 236,

409
Żeromska Monika 273, 274
Żeromski Stefan 151, 153, 155, 166,

185, 196, 208, 209, 210, 214, 216,
246, 264, 271, 294, 296, 406, 412,
413, 418, 434

Żmichowska Narcyza 401
Żołądź-Strzelczyk Dorota 133
Żółkiewski Stanisław 250
Żukrowski Wojciech 156, 412
Żuliński Leszek 262
Żuławski Jerzy 185, 188
Żurakowska Zofia 145, 160, 262, 387
Żurakowski Bogusław 12, 118, 131,

162, 262
Żurowska Maria 132
Żurowski Maciej 308
Żylińska Jadwiga 159, 270, 271, 272


