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MARTWE MORZE ZEGADŁOWICZA 
WOBEC POLSKIEJ POWIEŚCI 
REALISTYCZNEJ  
DZIEWIĘTNASTEGO WIEKU

Damian Włodzimierz Makuch
Uniwersytet Warszawski

Martwe morze uchodzi czasem za powieść chy-
bioną lub – zmieniając nieco optykę – słusznie 
niedocenianą. Na ten negatywny stereotyp 
w  znacznej mierze zapracował sam Emil Ze-
gadłowicz. Jak wiadomo, powieść była pisana 
trochę na zamówienie, a trochę z ideologiczne-
go obowiązku. Jeszcze latem 1936 roku autor 
zobowiązał się redakcji „Dziennika Popularne-
go” do stworzenia „powieści fikcyjnej”, ale pra-
cę nad nią rozpoczął dopiero w grudniu. Dzieło 
powstawało z trudem i wyraźną niechęcią; pi-
sane równolegle z Motorami, w pośpiechu wy-
muszonym publikacją w  odcinkach. W  pew-
nym momencie druk Martwego morza urwał 
się, ponieważ „Dziennik Popularny” zamknięto 
jako zagrażające państwu pismo komunistycz-
ne, a fragmenty rękopisu przepadły w urzędzie 
cenzury. Kolejne redakcje (nie zawsze samo-
dzielne), współpraca z  kilkoma wydawcami, 
dostosowywanie utworu do zmieniających się 
oczekiwań – wszystkie te przeszkody sprawi-
ły, że książkę, która miała poprzedzać Moto

1 W pracowni pisarzy i uczonych polskich. Ankieta „Wiadomości Literackich”, „Wiadomości Literackie” 1939, nr 16, s 21.
2 Losy powieści rekonstruuję za: K. Szymanowski, Narcyz. Rzecz o  Zegadłowiczupowieściopisarzu, Kraków 1986, s. 270–275;  
M. Wójcik, Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza, Kielce 2005, s. 408–413.
3 Cyt. za: K. Szymanowski, Narcyz…, s. 271.
4 Krytyce niezwykle skąpej – co wyjątkowej na tle wydawanych w tym czasie powieści Zegadłowicza. Jej losy były już opisy-
wane: K. Szymanowski, Narcyz…, s. 272–273; M. Wójcik, Pan na Gorzeniu…, s. 418.

ry, ostatecznie opublikowano dopiero w  1939 
roku. Autorowi marzyło się przeredagowanie 
już wydanej całości, którą uważał – jak infor-
mował w  ankiecie dla „Wiadomości Literac-
kich”  – za niedopracowany i  ocenzurowany 
„półtekst, ćwierćtekst”1. W  tej figurze dzieła 
niepełnego i nieskończonego zawierał się jesz-
cze problem kilku pomysłów na książkę, bo jej 
treść i forma kilkukrotnie podlegała zmianom 
(od szkicu, który miał zostać uporządkowany 
i  rozwinięty w  pierwszą część wielotomowe-
go cyklu, aż po osobną, choć „wybrakowaną” 
całość). Rozmaite koncepcje odbijały się też 
w  kolejnych wersjach tytułu: Wieloboki, Egzy
stencje, Błoto po szyję2… Efekt końcowy mocno 
rozmijał się z założeniami autora, który o po-
wieści pisał w prywatnej korespondencji – „nic 
o niej nie wiem”, „nie raduje mnie”3.

Podobny brak entuzjazmu dał się zauwa-
żyć we wczesnej krytyce4 i późniejszym stanie 
badań. Kornel Szymanowski uznawał Martwe 
morze za historię bezbarwną i  nieprzekonu-
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jącą, za dzieło nieoryginalne w  stosunku do 
osiągnięć grupy literackiej Przedmieście, za 
spóźnioną i  nieautentyczną krytykę litera-
tury młodopolskiej5. Z  kolei Mirosław Wój-
cik twierdził, że była to oschła i nie najlepiej 
skomponowana powieść tendencyjna, która 
miała ilustrować przebudzenie się świadomo-
ści socjalistycznej. Zwracał też uwagę na to, 
jak Zegadłowiczowi nie udawało się utrzymać 
założeń na poziomie fabuły, stylu, kompozycji 
czy spójności charakterów6. Na podobne sądy 
w  znacznym stopniu wpływał kontekst od-
czytywania dzieła – zgodny z historycznolite-
rackimi pewnikami, odpowiadającymi zresztą 

5 Por. K. Szymanowski, Narcyz…, s. 275–288.
6 Por. M. Wójcik, Pan na Gorzeniu…, s. 413 i n.
7 Chociaż recenzując monografię Szymanowskiego, badaczka zgadzała się z jego odczytaniem powieści i referowała stanowi-
sko następująco: „Poronionym produktem współpracy z «Dziennikiem Popularnym» była pisana z odcinka na odcinek powieść 
proletariacka Martwe morze” (zob. K. Kralkowska-Gątkowska, „Pamiętnik Literacki” 1986, nr 80/1, s. 347).
8 K. Kralkowska-Gątkowska, Symbolika przestrzeni artystycznej w  „Martwym morzu”, [w:] Studia o Zegadłowiczu, red. J. Paszek, 
Katowice 1982.
9 E. Zegadłowicz, Martwe morze. Pamiętnik Jana w Oleju Zydla. Powieść, Warszawa 1939, s. 17.

syntetycznym i  monograficznym ujęciom ba-
daczy, którzy w prozie pisarza szukali głównie 
nawiązań autobiograficznych i  śladów jego 
ewolucji światopoglądowej.

Na tym ustabilizowanym tle wyjątkowe 
podejście do powieści zaprezentowała Kry-
styna Kralkowska-Gątkowska7, analizująca 
symbolikę przestrzeni w  Martwym morzu. Jej 
studium udowodniło nie tylko zadziwiającą 
konsekwencję artystyczną pisarza, któremu 
udało się wypracować „mapę” prowincji spój-
ną pod względem znaczeń naddanych, lecz 
także wskazywało na nowe możliwości odczy-
tywania losów Jana Zydla, np. w  kontekście 
sakralnym  – jako oczekiwanie na przyjście 
zbawiciela8. Nie negując odczytań badaczki, 
która widziała specyfikę prozy Zegadłowicza 
w  wykładni mitycznej, chciałbym wykorzy-
stać jej strategię wczytywania się w  fikcyjny 
pamiętnik Jana Zydla poza kontekstem bio-
graficznym i politycznym w nieco innym celu. 
Wydaje się bowiem, że powieść sama wskazuje 
na możliwe interpretacje jej sensów.

Punktem wyjścia mojego odczytania Mar
twego morza są opinie bohatera i narratora po-
wieści, Jana Zydla, który w  swoich zapiskach 
kilkukrotnie wspominał wielkich polskich 
realistów z XIX wieku. Po raz pierwszy, na po-
czątku swojego pamiętnika, kiedy narzekał, 
że wszystkie wydarzenia „bezładnie tłoczą 
mu się pod pióro”. Odwoływał się wówczas do 
Kraszewskiego jako swojego niedoścignionego 
wzoru:

taki na przykład Kraszewski – jak jemu to spraw-
nie szło! i co to popisał! chciałbym tak umieć, choć 
nigdy nie marzyłem o  tem, aby zostać literatem, 
choć teraz by mi się przydała jaka-taka umiejęt-
ność pisarska9.

Emil Zegadłowicz Martwe morze. Pamiętnik Jana w Oleju Zydla, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1954, okładkę projektował 
Adam Młodzianowski
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Po raz drugi taką deklarację składał pod ko-
niec swoich wspomnień, gdy odurzył go urok 
narodowych ruin:

Podobnie jak przy lekturze powieści historycznych 
autora Chaty za wsią odnosiłem silne wrażenie, 
w którem poczucie smutku i mijania kojarzyło się 
z  pobudzoną chęcią ożywienia w  sobie wyobraź-
nią dawnych wieków, miejsc, krajobrazu, domów 
i  przybytków wszelakich żywemi, owoczesnymi 
postaciami. Byłem wniebowzięty!10

W  bardzo podobnych okolicznościach na 
kartach pamiętnika pojawiła się postać Bole-
sława Prusa. Zydel, stwierdziwszy u siebie „lęk 
przestrzeni wyimaginowanej”, przypominał 
autora Lalki:

Kiedyś w życiorysie znakomitego pisarza naszego, 
Bolesława Prusa, który umiał pisać dla nas, ludzi 
szarych i  małych w  przeciwieństwie do Sienkie-
wicza, który pisał tylko dla szlachciców i bogaczy, 
co mojem skromnem zdaniem, było niestosow-
ne i właściwe obraźliwe dla reszty narodu – otóż, 
w tym życiorysie kochanego pana Prusa wyczyta-
łem, że ten znakomity mąż cierpiał na tak zwaną 
agorafobję. Zapamiętałem sobie to trudne słowo, 
bo ono poniekąd określa i moją chorobę11.

W Martwym morzu te trzy zacytowane frag-
menty łatwo przeoczyć, ale moim zdaniem są 
one kluczowe dla zrozumienia nieoczywistej 
powieści Zegadłowicza.

Zacznijmy od kwestii najprostszej, to zna-
czy od tego, jakim wzorom życiowym i  lite-
rackim przeciwstawiono tych pisarzy. Zgod-
nie z  uwagami badaczy w  powieści znacznie 
więcej miejsca poświęca się autorom młodo-
polskim. To ich namiętnie studiował Rudolf 
Istinks, ten dziwny wagabunda, który dla 
Zydla jest ucieleśnieniem jego własnych tę-

10 Tamże, s. 322–323.
11 Tamże, s. 141.
12 Tamże, s. 164–165.
13 Tamże, s. 166.
14 Tamże, s. 330–334.
15 Biorąc pod uwagę fascynację nagim ciałem Rudolfa (tamże, s. 173) i zazdrość o przyjaciela (tamże, s. 117) można wręcz sądzić, 

sknot. Rudolf nie tylko czytał „książki Przy-
byszewskiego, Tetmajera, Kasprowicza”12, 
wcześniej studiowane z  wielką estymą przez 
Mikołaja Srebrempisanego, lecz także żył tak 
jak członek modernistycznej cyganerii. Ary-
stokratyzm ducha, melancholia, pogarda dla 
filistrów, dla państwa, dla mieszczańskiej oby-
czajowości  – to wszystko deklaracje składa-
ne przez Rudolfa. Istinks całkiem dosłownie 
„mówił” Przybyszewskim. W  jednej ze scen, 
gdy Rudolf opowiadał, jak oczarowywał swoją 
kochankę, Lusię (z którą zresztą czytywał mo-
dernistyczne „książki zbójeckie”), przytoczona 
została jego wypowiedź:

powiedziałem jej, że musi umrzeć; że ją kocham, 
kocham bardzo, lecz gardzę, powiedziałem, cie-
lesnością  – i  że nasz ślub, powiedziałem, będzie 
wtedy, gdy bieluśka na marach leżeć będzie – ona. 
Lusia, naga dusza, Lusieńka13.

Lusieńka okazała się nieczuła na komple-
menty rodem z Requiem aeternam i dosłownie 
wypędziła Rudolfa z domu, wyzywając go od 
świń i nierobów.

Bowaryzm Istinksa, który swoje życie mo-
delował według artystowskiego dekalogu, 
ujawniał się przede wszystkim w  zderzeniu 
jego wzniosłych słów z reakcją „zwykłych lu-
dzi”. Szczególnie dotkliwa była panika Istinksa 
wyszydzonego przez wiejskie dzieci pilnujące 
krowy, która artystowską głowę znieważyła 
własnymi odchodami14. Mimo to proces „od-
brązawiania” postaci w oczach Jana Zydla po-
stępował powoli, właściwie bez spektakular-
nego finału, mimo że z perspektywy czytelnika 
Rudolf był wielokrotnie zdyskredytowany jako 
oszust i  włóczykij, uzależniony od alkoholu, 
hazardu i burdeli.

Pisarstwo Jana znajdowało się pod silnym 
wpływem Rudolfa15 i  jego pióro często chrzę-
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ściło młodopolszczyną najgorszego rodzaju, 
niemniej w sferze deklaracji pamiętnikarz dą-
żył do weryzmu i obiektywności. Szukał wzo-
rów literackich i  nazywał własne, unikalne 
doświadczenia, sięgając do innego kanonu  – 
ujmując rzecz z grubsza – do twórców powie-
ści realistycznej, zwłaszcza tej zainteresowanej 
tzw. bohaterem z ludu.

Swój dobór lektur Zydel uzasadniał kilku-
krotnie; najwyraźniej jednak, gdy opowiadał 
o książkach, które co jakiś czas pojawiały się 
na prowincji, w Kopyniówce:

więc [gdy] zdarzy mi się czytać o wznoszącem się 
życiu, o jakiejś radosnej rzekomo twórczości […] – 
opanowuje mnie żałość wielka, a  potem nagły 
gniew – rzucam tę broszurę czy gazetę o podłogę – 
chce mi się płakać i krzyczeć: czemu tak mówicie, 
czemu tak odurzacie siebie, nieprawdą są wasze 
słowa, nieprawdą i krzywdą – życie na Kopyniówce 
zapada się, tonie w błocie, w bezrobociu, w nędzy, 
w bezradności, w obojętności ponurej, lub w złości 
bezpłodnej – a z Kopyniówek składa się dziewięć 
dziesiątych kraju!16

To chyba pierwszy tak zapalczywy wybuch 
gniewu emerytowanego pracownika poczty. 
Powtarzany za Stanisławem Wokulskim gest 
rzucenia „książkami zbójeckimi” o  podłogę 
przyjmował formę oskarżenia  – tym razem 
nie w kierunku romantycznych mistrzów, ale 
wobec piśmiennictwa zapominającego o  lo-
sie „zwykłego człowieka”. Literatura, która 
nie chce spojrzeć w martwe morze prowincji, 
która ucieka w niebiańskie sfery nagiej duszy 
lub propagandowy optymizm, byłaby w tej po-
wieści dyskredytowana właśnie z powodu za-
kłamania i nieprawdy. Innymi słowy, zdaniem 

że wpływ ten miał też charakter erotyczny. Psychoanalityczną wykładnię tej (i  innych) powieści Zegadłowicza zaprezento-
wałem w: D.W. Makuch, O granicach autoanalizy – fantazja i rzeczywistość w powieściach Emila Zegadłowicza, [w:] Powinowactwa 
z epoki, red. P. Dybel, Kraków 2018, s. 225–272.
16 Tamże, s. 86.
17  „Trzeba zwężać się, ograniczać się, maleć – a potem zarzucać będą pokoleniu naszemu, że było ciasne, małe… Co ja za prze-
pyszne rzeczy miałabym do napisania, gdyby o nich pisać można było” (cyt. za: W pracowni pisarzy i uczonych polskich…, s. 21).
18 Por. M. Wójcik, Pan na Gorzeniu…, s. 55.
19 Zob. D. Knysz-Rudzka, Od naturalizmu Zoli do prozy zespołu „Przedmieście”. Z dziejów tradycji naturalistycznej w wieku XX, Wro-
cław 1972.

Jana powrót do prozy realistycznej miałby być 
odkłamaniem rzeczywistości, opisaniem świa-
ta nieprzedstawionego.

Czy dobór realistycznych twórców, Prusa 
i Kraszewskiego, mógł być przypadkowy? Nie 
sądzę. Po pierwsze, trzeba zwrócić uwagę, że 
i  Zydel, i  Zegadłowicz, całkiem nieźle orien-
towali się w  prozie XIX wieku. Pamiętnikarz 
wspominał o Chacie za wsią, ale też o pisarstwie 
historycznym Kraszewskiego, przy okazji Pru-
sa zaś odnosił się nie tylko do jego twórczości, 
ale też do czytanej przez siebie biografii. Ze-
gadłowicza zainteresowanie realistami wieku 
XIX widać też w jego wypowiedziach publicy-
stycznych dotyczących Martwego morza, gdzie 
autor cytował fragmenty korespondencji Elizy 
Orzeszkowej17. Powrót do realistów pośrednio 
udowadniała także biblioteka pisarza, w której 
znajdowały się podstawowe tomy Kraszew-
skiego, Orzeszkowej i Prusa18.

Po drugie, warto zauważyć, że w  zwrocie 
ku pewnej wersji realizmu (chciałoby się użyć 
kategorii dziś już raczej nieużywanej  – reali-
zmu zaangażowanego) Zegadłowicz nie był 
odosobniony. Dokonania grupy Przedmieście, 
która wcześniej sięgała do tradycji dziewięt-
nastowiecznej powieści środowiskowej, mogły 
także kierować pisarza na te tory. Jak udowod-
niła Danuta Knysz-Rudzka, założenia między-
wojennego zespołu literackiego dawały się 
wywieść jeszcze od Zolowskiego naturalizmu, 
ale też sami zainteresowani w swoich deklara-
cjach niechętnie sięgali do jego dziedzictwa19. 
Zgodnie z poetyką międzywojennych manife-
stów przedstawiali się jako pionierzy, „pierw-
szy planowy zbiorowy wysiłek przesunięcia 
punktu ciężkości zainteresowań literatury 
pięknej ze środowiska klas panujących […] do 
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klas upośledzonych”20; uważali też, że zespół 
swoją pracę opiera

na nowych założeniach metodologicznych, obcych 
dotąd w świecie literatury pięknej; – wyrzeka się 
fantazjowania na tematy życia, uznaje obserwację 
bezpośrednią, rzetelną, wnikliwą i pracowitą za za-
sadniczy element swej pracy artystycznej21

podkreślali, że skutek tych zabiegów ma cha-
rakter badawczy, socjologiczny. Tymczasem 
prymat obserwacji i  walka z  fantazją, próba 
dokładnego, wiernego opisania świata, a także 
wpisanie literatury realistycznej w  kontekst 
nauki społecznej były to założenia charakte-
rystyczne dla bardzo różnych teoretyków pro-
zy realistycznej XIX stulecia. Deklaracje grupy 
Przedmieście, zarówno w  sferze poetyki, jak 
i retoryki, to powtarzanie zwrotów, które utar-
ły się na podstawie takich artykułów jak, m.in. 
O celu w powieści Kraszewskiego, Kilka uwag nad 
powieścią Orzeszkowej czy Słówko o krytyce po
zytywnej Prusa22. Także zaangażowanie ideolo-
giczne nie było tym pisarzom obce i choć de-
klaratywnie odgradzali się oni od rozwijającego 
się socjalizmu, to ich niechęć wobec klas wyż-
szych i zainteresowanie „nizinami” miały czę-
sto wymowę emancypacyjną23. Podsumowując, 
twórcy z drugiej połowy XIX w. mogliby mieć 
wątpliwości, czy siedem punktów programo-
wych grupy było rzeczywiście tak rewolucyjne, 
tym samym więc konstatowana przez badaczy 
wtórność Zegadłowicza wobec Przedmieścia 
również domaga się redefinicji. Tak jak w przy-
padku autora Martwego morza, polskie powie-
ści z  lat 80. i  90. XIX wieku wykorzystywały 
naturalistyczne techniki narracyjne, dążące do 
obiektywnego rejestrowania świata, oraz stra-
tegie charakteryzowania jednostki, z uwzględ-

20 H. Krahelska, Przedmowa, [w:] Zespół literacki „Przedmieście”, Przedmieście, Warszawa 1934, s. VII.
21 Tamże, s. VIII.
22 Por. np. E. Owczarz, Kraszewski, Orzeszkowa, Prus o  powieści. Studium porównawcze, „Ruch Literacki” 1980, nr 1, s. 35–51;  
E. Paczoska, Krytyka literacka pozytywistów, Wrocław 1988.
23 Także w przypadku starszego Kraszewskiego, por. np. J. Bachórz, Kraszewski w oczach autora „Lalki”, „Rocznik Towarzystwa 
Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1986, t. 21, s. 12–14.
24 O związkach z tą powieścią pisał K. Szymanowski, por. tegoż, Narcyz…, s. 292.

nieniem wpływów szeroko rozumianego środo-
wiska, do celów politycznych (z całą pewnością 
jednak o charakterze nierewolucyjnym).

Być może pisarz, przywracając pamięć 
o  polskich klasykach realizmu, okazywałby 
się po prostu strażnikiem pewnej tradycji  – 
mogłoby się wydawać  – dotychczas niezbyt 
dla niego ważnej, a przynajmniej niewykorzy-
stywanej z taką mocą. Przyczynę tego zwrotu 
można widzieć w intencjach pisarza i podsta-
wowej wymowie dzieła, tworzonego dla pisma 
o wymowie lewicowej. Emerytowany pracow-
nik poczty dlatego odwołuje się do realistów, 
ponieważ według Zegadłowicza właśnie upra-
wiany przez nich typ powieści wpływał na 
świadomość tzw. proletariatu jeszcze w poło-
wie lat 30. XX wieku. Autor Martwego morza 
stawiałby tezę, że Ci klasyczni polscy pisarze 
na tyle dobrze wniknęli w  świadomość i  po-
trzeby „prostego człowieka”, że oddziałują oni 
na jego rozumienie spraw estetycznych, spo-
łecznych i narodowych.

Nawiązania do realistycznych powieści XIX 
wieku pojawiały się również na poziomie in-
tertekstualnym Martwego morza – za każdym 
razem problematyzując wymowę utworu.

Zacząć wypada od spraw najszerszych, bo 
formalnych. Sam pomysł, aby wykorzystać 
pamiętnik jako studium społeczne był cha-
rakterystyczny dla Kraszewskiego, który czę-
sto „podrabiał” raptularze i dzienniki (por. np. 
Wyciąg z pamiętników Ktosia (1860), Czarna po
lewka (1868), Pamiętnik Mroczka (1870)24, Papiery 
po Glince (1875), Dziennik Serafiny (1875) – żeby 
wspomnieć tylko kilka). Do tego typu pisar-
stwa nawiązywał też świadomie Prus, tworząc 
Pamiętnik starego subiekta w  Lalce. Tak pod 
względem stylu, jak i  postaci Rzeckiego po-
wielał on rozwiązania znane przede wszystkim 
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z dzieła pt. Z dziennika starego dziada (1879)25. 
Te „sfałszowane” dokumenty pokazywały 
przez pryzmat codzienności współczesną lub 
historyczną rzeczywistość, ale też opisywa-
ły tragizm jednostki, która w  obliczu wiel-
kich wydarzeń usilnie (i  zwykle nieskutecz-
nie) poszukiwała swojego miejsca i znaczenia. 
Pamiętnik Zydla wpisywał się w  tę tradycję 
pisania i myślenia o świecie. Wspomnienia bo-
hatera związane były przecież z  wydarzenia-
mi kluczowymi dla odrodzonej Polski, a  jego 
nierealistyczne przywiązanie do Istinksa, po-
łączone z przekonaniem, że ma on do odegra-
nia kluczową rolę w przemianach dziejowych, 
przypominało na swój sposób zażyłość łączącą 
starego subiekta i Stacha Wokulskiego.

Zasadnicze podobieństwo między Zega-
dłowiczem a  Kraszewskim i  Prusem można 
dostrzec także w  podstawowej wymowie ide-
ologicznej dzieła. Pragnienie przedstawienia 
„niższej” warstwy społecznej przyczyniło się do 
napisania Chaty za wsią, powieści przywoły-
wanej de nomine przez Zydla. Jak szczegółowo 
udowadniała Ewa Ihnatowicz, dziewiętnasto-
wieczny pisarz właśnie w zbadaniu polskiej wsi 
widział szansę na odnowę i uzupełnienie kon-
wencji realistycznej, przy czym nie chodziło mu 
wyłącznie o wymiar tematyczny, o objęcie na-
mysłem nowego przedmiotu, ale też o projekt 
ideowy, który można by określić zwięźle jako 
sprzeciw wobec klasy panującej, zarówno jej 
mentalności, jak i nadreprezentacji w sztuce26.

W bardzo podobny sposób można ująć wy-
mowę programu pozytywistycznego. Z  per-
spektywy socjalizmu opisywał ją m.in. Hen-
ryk Holland, który zauważał, że „w pierwszym 

25 J. Bachórz, Kraszewski w oczach…, s. 14–16.
26 Por. „Zatem i w przypadku powieści ludowych Kraszewskiego swojskość bliskoznaczna ludowości stała się artystycznie i po-
znawczo alternatywą wobec kosmopolitycznie skonwencjonalizowanego kręgu spraw i mentalności «panów»” (E. Ihnatowicz, 
O  „Chacie za wsią” Kraszewskiego, „Rocznik Towarzystwa im. Adama Mickiewicza” 1986, t. 21, s. 37).
27 Por. H. Holland, Ludwik Krzywicki – nieznany, Warszawa 2007, s. 21–22.
28 Co stanie się podstawą negatywnej oceny tego programu, formułowanej przez młodsze pokolenia polskich marksistów, por. 
tamże, s. 63–64.
29 Por. np. T. Żabski, Wstęp, [w:] B. Prus, Placówka. Powieść, Wrocław 1987; K. Kłosiński, Mimesis w chłopskich powieściach Orzesz
kowej, Katowice 1990.
30 J.I. Kraszewski, Chata za wsią. Powieść, t. 1, Petersburg 1854, s. 5.
31 Tamże.
32 Tamże, s. 2.

okresie znajdujemy w  działalności pozytywi-
stów warszawskich wiele stron postępowych” 27; 
nawet jeśli niektóre składniki tego progra-
mu z  czasem się „uwsteczniły” lub  – mówiąc 
bardziej neutralnie  – stępiły swoje krytyczne 
ostrze28. Niemniej Placówka Prusa czy powieści 
ludowe Orzeszkowej zasadniczo kontynuowały 
namysł nad niebezpieczeństwami, jakie przy-
niosła kapitalistyczna cywilizacja polskiej wsi29.

Odautorski wstęp do Chaty za wsią dobrze 
ilustrował kłopoty pisarza, który do diagno-
zowanej grupy przychodził z  „zewnątrz”. Kra-
szewski próbował w  nim „wytłumaczyć […]
przed czytelnikiem”30, dlaczego w  ogóle zajął 
się „ludem”. Przekonywał co prawda, że „dla 
powieścio-pisarza, łachman daleko bardziej 
malowniczy od krochmalnej sukni balowej 
i werniksowanych bucików eleganta”31, ale fi-
nalnie to nie wartości estetyczne uznawał za 
decydujące. Nie wierzył też, że w  „ludzie” zde-
ponowano duchowe pierwiastki, które mogą 
wnieść coś zdrowego do zepsutego świata cy-
wilizacji, jak chcieli twórcy romantyczni. Ba-
dając niziny, miał przede wszystkim nadzieję 
na wyprowadzenie z tych obserwacji nauki:

Nieraz wpatrując się w odartego żebraka, w ubo-
gie dziecię wioski, które zostało sierotą i żyło sple-
śniałym chlebem jałmużny, myślałem sobie: ile by 
nauki dla nas wytrysnąć mogło z mikroskopowego 
wejrzenia na te pełne bólu, upokorzeń, nędzy i od-
rzucenia  – życie nieznanych, nieszczęśliwych, za-
partych istot, ledwie widnych na świecie…32.

We wprowadzeniu do Chaty za wsią dostrzec 
można podstawowe dylematy pojawiające się, 
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gdy opisujący pochodzi z  grupy uprzywilejo-
wanej, a opisywany staje się przedmiotem jego 
opowieści. Niezależnie od intencji autora ze 
wszystkich tych formuł przebijał paternalizm, 
badawcze spojrzenie z  zewnątrz. Problema-
tyczna wydawała się też próba uzasadnienia 
samego aktu pisania, „wytłumaczenia”, które 
potencjalny „zysk” widziało w  „nauce dla nas”, 
a więc sięgało po argumenty i wartości własne, 
obce „ludowi”33.

Zegadłowicz musiał zdawać sobie sprawę 
z dystansu, jaki pojawiał się w takiej sytuacji 
między opisującym i  opisywanym. Sięgając 
właśnie po formę dziennika, ukrywając się 
za świadomością szarego człowieka prowin-
cji, problem ten minimalizował, ale  – co wy-
daje się istotne – nie próbował go ukryć. Być 
może zasadnicza niespójność Martwego morza, 
jak również wielokrotnie już konstatowana 
hybrydyczność samego Zydla (który czasem 
myślał i  mówił jak szary człowiek prowincji, 
a  niekiedy zachowywał się jak wykształcony, 
wrażliwy pisarz) to zabiegi celowe, a nie wynik 
redakcyjnych niedopatrzeń lub ewolucji po-
mysłów na powieść. Rama narracyjna (sprawa 
sądowa) i wypowiedzi odautorskie (zagubione 
strony rękopisu) rozbijają fikcję świata przed-
stawionego i nie pozwalają na proste utożsa-
mienie powieści z  literaturą „dla ludu”. Autor 
wyodrębniał zarówno swoją unikalną pozycję, 
jak i dostosowywał się do możliwości poznaw-
czych czytelnika „Dziennika Popularnego”, dla-
tego mnożył punkty widzenia i  nie pozwalał 
na ustabilizowanie jednego odczytania powie-
ści. Perspektywy oglądu świata prowincji – au-
tora-inteligenta i narratora-proletariusza – nie 
mogą się uspójnić, interpretacje nie scalają się, 
przez co obnażona została umowność, kon-
wencjonalność i niewystarczalność obu punk-
tów widzenia.

33 Więcej na temat poglądów Kraszewskiego na lud, por. np. W. Danek, Józef Ignacy Kraszewski i oświata ludu, [w:] tegoż, Pisarz 
wciąż żywy. Studia o życiu i twórczości J. I. Kraszewskiego, Warszawa 1969.
34 K. Kłosiński, Jak czytać „Motory”?, [w:] Szkice o twórczości Emila Zegadłowicza, red. Z. Andres, Rzeszów 1985, s. 94 i n.
35  „Teraz byłem rad z siebie; czułem, że od chwili rozbłysłych szpar w szopie pod starą papiernią, postępowałem tak jak powi-
nienem; rzetelnie” (E. Zegadłowicz, Martwe morze…, s. 199).
36 Por. E. Zegadłowicz, Żywot Mikołaja Srebrempisanego, cz. 4: Zmory. Kronika z zamierzchłej przeszłości, Wrocław 2006, s. 254.
37 Por. E. Zegadłowicz, Martwe morze…, s. 199 i n.

Pośrednio taką interpretację wspierają cho-
ciażby finałowe sceny z Motorów, pisanych rów-
nolegle z  omawianą powieścią. Jak przekonu-
jąco udowodnił Krzysztof Kłosiński, ostatnie 
chwile Cypriana Fałna można potraktować jako 
fantazję bohatera (i pośrednio pisarza)34 o wzię-
ciu udziału w rewolucyjnym zrywie. Co jednak 
istotne, było to marzenie nie tyle o zrównaniu 
się z tzw. proletariatem, ile staniu się dla niego 
kimś wyjątkowym. Fałn uczestniczył w  walce 
na innych prawach niż pozostali protestujący, 
a jego śmierć wywołała skutki znacznie większe 
niż ofiara pozostałych robotników. Jednocze-
śnie działał w imieniu grupy nieuprzywilejowa-
nej i pozostawał kimś „z zewnątrz”.

Intertekstualne odniesienia do twórczości 
Prusa, pisarza, który „umiał pisać dla […] ludzi 
szarych i  małych”, rozwijały właśnie ten ide-
ologiczny wątek, co najlepiej pokazują wyda-
rzenia związane z  postacią Saczka. Kulmina-
cyjnym momentem procesu wtajemniczania 
Zydla w doktrynę rewolucyjną było podsłucha-
nie rozmów kaflarza, gdy stworzył on w starej 
papierni coś na kształt partyjnej komórki or-
ganizacyjnej35. Podpatrywanie tajnego wiecu 
przypomina w wielu punktach kluczową scenę 
Zmór, w której Mikołaj podglądał ekscentrycz-
ny seks Raciatego i prostytutek w szopie cmen-
tarnej36. Oba te wydarzenia miały charakter 
inicjacyjny i  formacyjny, przypieczętowywały 
proces dojrzewania bohaterów – płciowego dla 
Mikołaja, a ideologicznego u Zydla.

Ale o  wadze sceny rozgrywającej się pod 
starą papiernią świadczyło usytuowanie jej 
w  stosunku do innych wątków. Jan wracał 
wówczas z nieudanej schadzki z Sandrą, opi-
sanej przezeń w  konwencji satyrycznej37. Jego 
„wybranka” okazała się daleka od wyobrażeń 
o  ponętnej kochance, a  przebieg i  zakończe-
nie randki nie spełniły zakładanych oczeki-
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wań. Czytelnik ma poczucie, że w życiu Zydla 
idea romantycznej miłości została ośmieszo-
na, ale też od początku zbudowana była na 
idealistycznej iluzji. W  jednym z  zapisków 
poprzedzających spotkanie bohater miał na-
wet kłopot z przywołaniem postaci Sandry we 
wspomnieniach, ponieważ jego „wyobraźnia 
posiada tę czarodziejską moc, iż uzupełnia ła-
two braki, a zalety uwypukla”38.

Rozmowa z Saczką to także ważny moment 
w procesie deheroizacji postaci Rudolfa. Zydel 
wyobrażał sobie, że to właśnie jego przyjaciel 
wygłaszał płomienne wezwania do rewolucji, 
podczas gdy niecierpliwym burzycielem po-
rządku był niepozorny robotnik wyrabiający 
kafle. Co więcej, Saczek nic nie słyszał o dzia-
łalności politycznej Istinksa (co później po-
twierdzi również Stefania).

 „Pałubiczny” charakter wszystkich tych 
wydarzeń  – żeby posłużyć się terminologią 
wypracowaną przez Karola Irzykowskiego  – 
rozpoczynał proces zbliżania się Zydla do rze-
czywistości. Właśnie wówczas po raz pierwszy 
przyznał się on głośno do swoich politycznych 
poglądów i wyraził chęć uczestniczenia w ru-
chu. Innymi słowy Zydel zmieniał swoją posta-
wę wobec świata. W  jego życiu uczestnictwo 
i  działanie powoli zaczęło zajmować miejsce 
bezproduktywnych wspomnień, iluzji i fanta-
zji. Z widza przekształcał się w aktora39.

Finałem tego obfitującego w  wydarzenia 
dnia było wprowadzenie się do domu Zydla 
Stefanii, która proces uświadamiania bohatera 
doprowadziła do końca. Właśnie po rozmowie 
z  nauczycielką Jan miał dziwną wizję, która 
przywodzi na myśl inny sen bohaterki Lalki. 
Zacznijmy od Zydla:

Przed samem zaśnięciem zjawił mi się pomię-
dzy powieką a gałką oczną Sączek; powiedział mi 

38 Tamże, s. 163.
39 Por. „tak przecież chciałbym komuś moc coś powiedzieć, tak strasznie chciałbym… co mi serce rozpiera i ośmiela myśli… 
czasem to tak się dziwnie czuję, jakbym miał księżyc w głowie i dopiero mi się to światło wylewa przez oczy, uszy, nos, usta… 
ot głupstwa” (tamże, s. 58).
40 Tamże, s. 205.
41 B. Prus, Lalka, t. 1, oprac. J. Bachórz, Wrocław 1991, s. 113.
42 Tamże.

(– wpierw oblizał szeroko dłonie i  zatarł je moc-
no, aż palce powierzchu sczerwieniały –): nie pleć 
głupstw; – a niby co? – zapytałem? – ano rzekł, – 
głupstw z temi „bańkami gazowemi na martwem 
morzu”; – a czyż nie jest tak, – upierałem się?; – od-
rzekł: jest czy nie jest, to mi wisi u…, decyduje tylko 
przeświadczenie i to, po której stronie się staje – –
I znów zatarł czerwone ręce.
Zbudził mnie gwałtowny wstrząs. Wydało mi się, 
że te czerwone ręce objęły glob jak piłkę i podrzu-
ciły wysoko40.

Izabeli Łęckiej również „zdawało się” (ty-
powa figura stylistyczna dla Prusa, powielana 
w Martwym morzu), że: „z głębi jeziora czarnych 
dymów i białych par wynurza się do pół figury 
jakiś człowiek”41 o ogromnych czerwonych dło-
niach. Liczne analogie do słynnej wizji z Lalki 
nie pozostawiają wątpliwości, że mamy do czy-
nienia z literacką grą.

Ale jest to gra, która toczyła się o  wielkie 
serio. Trzeba bowiem pamiętać, że w fantazji 
Izabeli o  tajemniczym Wokulskim ujawniały 
się wszystkie jej lęki i pragnienia – zarówno te 
klasowe i polityczne, jak i cielesne. Stanisław 
ze snu przypominał jednego z  robotników, 
których wystraszyła się Izabela podczas po-
dróży przez Europę. Bohaterka przeczuwała 
(po części nieświadomie), że stała się przed-
miotem władzy i  przemocy  – finansowej, so-
cjalnej i erotycznej, o czym świadczyły atrybu-
ty wymarzonego kupca (zasmolona koszula, 
dymy okalające postać, siła i  dominacja), jak 
również nieodpowiedzialne zachowanie ojca, 
który wpatrywał się w swoje własne paznok-
cie i powtarzał: „Nawet tacy nie robią nic złego 
kobietom”42. Do Izabeli zaczynało docierać, że 
jej pozycja jest zagrożona, a świat, do którego 
przywykła, zmierza ku zagładzie.
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Fantazja Zydla miała równie doniosłe zna-
czenie. Zegadłowicz celnie dostrzegł „rewo-
lucyjny” wątek Lalki i  w  analogicznym skró-
cie  – za pomocą wizji bohatera  – umiał go 
wprowadzić do własnej powieści. Czerwono-
ręki Saczek, w  którym drzemie siła wystar-
czająca, aby podrzucić glob, budził podobny 
lęk i podobną fascynację u Zydla, co Wokulski 
u  Izabeli43. Kaflarz bezceremonialne odrzucił 
ugruntowany światopogląd Jana, jego diagno-
zę ludzi z  prowincji („My jesteśmy właściwie 
nic: bańki gazu na martwem morzu”44). Prze-
konywał, że to właśnie wśród robotniczych 
nizin szukać należy wywrotowego potencjału, 
społecznej energii zdolnej obalić porządek pa-
nujący na Ziemi. Parweniusze o  czerwonych 
rękach funkcjonują w  obu fantazjach jako 
przedstawiciele nowej epoki, która nastąpi do-
piero po czasie przemocy i burzenia45.

W  kontekście wypowiedzi Zydla o  Prusie 
wprowadzenie do marzeń globu ziemskiego 
także wydaje się znaczące. Przypominając ago-
rafobię Głowackiego, Jan diagnozował u siebie 
właśnie lęk przed myśleniem kosmicznym. 
Bohater konstatował, że kiedy wyobraża sobie 
ruchy planety i usiłuje zrozumieć swoją pozy-
cję we wszechświecie, wówczas dostaje napa-
dów paniki. Tymczasem to charakterystyczne 
dla ekspresjonizmu postrzeganie jednostki 
z perspektywy wszechświata było tropem po-
wracającym w  twórczości gorzeńskiego pisa-
rza (chociażby we wstępie do Zmór). Sięgając 
ponownie do tego samego imaginarium, Zega-
dłowicz zmieniał jego znaczenie. W Martwym 
morzu próba odpowiedzi na pytanie o miejsce 

43 Saczek i jego ideologia „wypiera” niejako wątek romantyczny pamiętnika. Zydel, podsumowując, że jego życie zmieniło się 
od podpatrzenia schadzki w starej papierni, stwierdzał jednoznacznie: „To nie to, co z San…” (E. Zegadłowicz, Martwe morze…, 
s. 199).
44 Tamże, s. 201.
45 Do fantazmatycznego panteonu bóstw zemsty o wielkich dłoniach zostaje też zaliczona Stefania: „Wpatrzony w Stefanję, 
zahipnotyzowany jej słowami i jednostajnym brzękiem łańcuszka – ujrzałem tę rękę jej wzniesioną, jak przebija okno – wy-
dłuża się – rośnie w górę – i wskazuje i dźwięczy nad czarną ziemią, miastami, wsiami, osiedlami – nad niespokojnym snem 
udręczonego człowieka. / Pierwszy raz w życiu odczułem to z taką siłą. / Zadrżało dno martwego morza” (tamże, s. 288).
46 Por. L. Magnone, Psychologizm w krytyce literackiej przed 1918 rokiem, [w:] Dyskursy krytycznoliterackie 1764–1918. Wokół „Słow
nika polskiej krytyki literackiej”, t. 2, red. M. Strzyżewski, Toruń 2012, s. 41–58.
47 Por. np. J. Tomkowski, Neurotyczni bohaterowie powieści Prusa, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2.
48 Por. np. E. Paczoska, Spotkania naturalistów, [w:] J. Kulczycka-Saloni, D. Knysz-Rudzka, E. Paczoska, Naturalizm i naturaliści 
w Polsce. Poszukiwania, doświadczenia, kreacje, Warszawa 1992, s. 234–238.

człowieka w świecie w kategoriach uniwersal-
nych i egzystencjalnych nie ma sensu (co przy 
wypowiedzi Saczka – „to mi wisi u…” – wydaje 
się wysubtelnionym eufemizmem). Z perspek-
tywy ideologicznej to przekonania i działanie 
nadają egzystencji sens, a  z punktu widzenia 
pisarza właśnie opis codziennego życia „pro-
stego człowieka” pozwalał mówić o  tym, co 
szczególnie istotne.

Warto przypomnieć, że wprowadzanie 
świata fantazji do konwencji realistycznej nie 
stało w  sprzeczności z  ideałami powieści po-
styczniowej, ale wynikało wprost z jej założeń 
i  przekształceń. Polski pozytywizm wbrew 
postulatom Auguste’a  Comte’a  doceniał psy-
chologię jako naukę, a  prawdopodobieństwo 
psychologiczne powracało wówczas jako jedno 
z  ważniejszych haseł ówczesnej krytyki lite-
rackiej46. W prozie odchodzono od nazywania 
emocji postaci na rzecz narracji z punktu wi-
dzenia, posługującej się chętnie mową pozor-
nie zależną. Neurotyczni bohaterowie Prusa 
pogrążeni w  świecie własnych marzeń47 to 
wyraźne przykłady szerszej tendencji, która 
nabrała na sile dzięki wpływom naturalizmu. 
Od naukowego badania społeczności prze-
szedł on bowiem do studiowania „wnętrza” 
człowieka, co w  konsekwencji doprowadziło 
do ukształtowania się wyrazistego wzorca po-
wieści psychologicznej na przełomie stuleci, 
np. w   „powieściach o  wieku nerwowym” czy 
Pałubie Irzykowskiego48. Zainteresowania pi-
sarzy postyczniowych sferą nieświadomego 
wyprzedzały więc odkrycia Sigmunda Freuda, 
co sprawiało, że ich studia nad ludzką naturą 
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musiały się wydawać tym ciekawsze zapalone-
mu czytelnikowi i  „ilustratorowi” teorii seksu-
alnych ojca psychoanalizy49.

Przeprowadzona powyżej paralela między 
majakami pana Jana i panny Izabeli prowadzi 
do jeszcze jednego zagadnienia, stawiające-
go Zegadłowicza w  sąsiedztwie największych 
polskich realistów. Sądzę bowiem, że poza 
kwestiami ideowymi Martwe morze stawiało 
pytanie o możliwość poznania świata, o to, czy 
rzeczywistość jest w ogóle opisywalna. Dowo-
dy potwierdzające tę tezę można znaleźć na 
każdym poziomie narracyjnym powieści.

Kwestie reprezentacji problematyzował 
już sam Zydel, który wielokrotnie komento-
wał własną praktykę pisarską. Jan miał świa-
domość, że prawdziwy artysta nie opisuje 
powierzchni zjawisk, ale prawa rzeczywisto-
ści – mówiąc słowami Prusa z recenzji Ogniem 
i mieczem „niestosownego” Sienkiewicza – in-
teresuje go nie cyferblat zegara, ale mechani-
zmy, jakie kryją się pod jego powierzchnią50. 
Zydel właśnie w  sąsiedztwie pierwszego od-
wołania do Kraszewskiego pytał sam siebie, 
po co właściwie pisze swój pamiętnik i odpo-
wiadał, że cały świat jest kłamstwem, a ludzie 
ukrywają w sobie cierpienie i bunt, które on 
potrafi dostrzec i  chce wypowiedzieć. Prze-
czuwał bowiem, że pod powierzchnią świata 
jest jakiś inny porządek, dlatego też zajmował 
się „wyobrażaniem sobie drugiej strony naj-
pospolitszej powierzchowności”51. W  jednej 
ze swoich wizji tak bardzo pragnął wyrazić 
tę ukrytą prawdę, że „zdawało mu się” jak-
by miał księżyc w głowie, który sprawiał, że 

49 Por. L. Magnone, Emisariusze Freuda. Transfer kulturowy psychoanalizy do polskich sfer inteligenckich przed drugą wojną światową, 
t. 2, Kraków 2016, s. 453–474.
50 B. Prus, „Ogniem i mieczem”, powieść z lat dawnych Henryka Sienkiewicza, [w:] Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, 
oprac. J. Kulczycka-Saloni, Wrocław 1985, s. 526; por. też: A. Martuszewska, Bolesława Prusa „prawidła” sztuki literackiej, Gdańsk 
2003, s. 79–132 (rozdz. Pisarz jako badacz, czyli Prusowski program realizmu).
51 Martwe morze…, s. 33–34.
52 Tamże, s. 53; co potwierdza także, jak ważne było dla bohatera podzielenie się przemyśleniami z Saczkiem.
53  „Ślęczę i ślęczę, obgryzam obsadkę […] i w żaden sposób nie umiem sklecić słów w sposób należycie mnie zadowalający. / 
Może później; może innym razem pójdzie mi to sprawniej i gładziej” (tamże, s. 158); por. także: tamże, s. 122, 274.
54 Martwe morze…, s. 114.
55 Tamże, s. 98–99.
56 Tamże, s. 25.
57 Tamże, s. 327–329.
58 Tamże, s. 244.

przez jego usta, oczy i uszy wylewał się potok 
światła52.

Jednak w pamiętniku nie brakuje sygnałów, 
jak trudny jest proces opisywania świata. Nie 
mam tu na myśli jedynie kłopotów związa-
nych z przekładaniem własnych doświadczeń 
na tekst, choć i o takich, nawet redakcyjnych 
problemach narrator pisał wielokrotnie53. 
Ważniejsze wydaje się to, że Jan zdiagnozo-
wał u siebie skłonność do ulegania fantazjom 
i złudzeniom. Podczas bezsennych samotnych 
nocy notował: „Nie mogąc wyć jak psy złowio-
ne na lasso przez Tuka  – pragnę śnić. Każdy 
robi, co umie i  na co go stać”54. Zydel często 
uciekał w świat marzeń. Jedna z jego notatek 
rozpoczynała się od obszernego porównania 
snu do motyla, którego narrator najpierw pró-
buje zwabić, a  później robi wszystko, aby go 
nie spłoszyć55. Więcej nawet – wychowany na 
baśniach babki56 bohater wymyślał swoje sny57, 
a  ludzi postrzegał przez filtr literatury i  wy-
obrażeń. Trzeba jednak pamiętać, że zdawał 
on sobie sprawę z  kompensacyjnego wymia-
ru fantazji. Poza marzeniami dostrzegał „inny 
świat”, którego okropieństwo z  perspektywy 
snu było widać jeszcze wyraźniej: „Podlegam 
takim złudzeniom; często; nie lubię tego; jest 
mi w tedy zawsze bardzo smutno; życie wydaje 
mi się wtedy czemś niesłychanie podłem, przy-
czajonem i chytrem”58.

Szczególne miejsce w  imaginarium Zydla 
zajmował Rudolf, ponieważ to czas z nim spę-
dzony wydawał się najpełniej przeżyty, wła-
ściwy. Wspomnienia o przyjacielu pozwalały 
dosłownie uciec od okropieństw prowincji, 
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zapomnieć na chwilę o  nietrwałej kondycji 
ludzkiego losu – „Muszę moje myśli oderwać 
od tej lepkiej mazi rzeczywistości. Przywo-
łam Rudolfa na pomoc”59. Fantazmat Rudol-
fa oferował Janowi eskapiczny ratunek przed 
nędzą świata, ponieważ jego postać była nie-
wzruszona i  kompletna. Metaforyka, która 
pojawia się w tym kontekście, dobrze ten stan 
ilustruje:

– rozproszkowany – rozproszkowany –
Lecz kto? czy ja? czy moje zamysły? czy życie moje? 
czy ten dzień? czy cały ten świat?
Nie umiałem na to odpowiedzieć; i dziś nie umiem.
Rudolf? – nonsens!!
Rudolf! Rudolf! – on zawsze wiedział! on był jed-
nolity, trwały; zdaje mi się, że się również mówi: 
monolitowy60.

 „Rozproszkowany” świat, „rzeka błota”, 
„martwe morze”, życie nietrwałej bańki, osza-
lały, wirujący glob  – wszystkie te określenia 
sugerują niestałość, płynność, rozpad bytu. 
Zydlowi trudno znaleźć scalającą perspektywę, 
punkt widzenia, który by uporządkował ten 
chaos. Monolityczny, jednolity Rudolf – dodaj-
my – Rudolf wyobrażony, fantazmatyczny, był-
by jakąś ostoją. Zydla przekonywała jego „pew-
ność, rezolutność i  kategoryczność sposobu 
myślenia i odnoszenia się do ludzi i zdarzeń”61. 
Jan – tak jak bohaterowie Lalki – do pewnego 
momentu przedkładał życie w  złudzeniach 
nad świat, który pod wieloma względami wy-
dawał się rozpadać62.

W  powieści cyklicznie powracały moty-
wy, które rozpraszały złudzenia i  niweczyły 
sny (takie jak niezrozumiały krzyk wariatki 
czy zapach gazu), tyle że spoza nich wyłaniał 
się świat, gdzie „trwanie jest złudą i  bezsen-

59 Tamże, s. 87; por. także: „Bezsenna noc nie była jednak całkiem zdana na przepadłe. Wypełniłem ją mirażami wspomnień 
dotyczących Rudolfa” (tamże, s. 100).
60 Tamże, s. 94.
61 Tamże, s. 100–101.
62 Por. E. Paczoska, „Lalka” czyli rozpad świata, Białystok 1995, s. 170–171.
63 E. Zegadłowicz, Martwe morze…, s. 239.
64 Tamże, s. 346.
65 Tamże, s. 348.

sem”63. Ostatnie strony pamiętnika, opisujące 
Kopyniówkę pogrążoną w apokaliptycznej za-
razie, wytrącają Zydlowi pióro z ręki. Zamiast 
klamry, spinającej jakoś te niepowiązane roz-
ważania, najpierw w  dzienniku pojawiła się 
eksklamacja: „Nie mogę pisać. Boję się!”64, a po 
niej wymieniono litanię nazwisk osób, które 
umarły podczas epidemii. W  ostatnim wpi-
sie Zydel nie był w  stanie nawet zbudować 
pełnego zdania. Dojmujące świadectwo jego 
porażki pisarskiej obnażało również klęskę 
„rewolucyjnej” ideologii. Stefania, która miała 
przekonywać Jana do działania i  aktywności, 
która w miejsce fantazji o Rudolfie winna się 
stać symbolem nowego, realistycznego świa-
topoglądu, na łożu śmierci przyznawała rację 
Zydlowi, powtarzała jego defetystyczne i pesy-
mistyczne formuły: „martwe morze”, „gaz”65.

O tym, że Martwe morze jest także powieścią 
o  problemach z  opisaniem świata, świadczy 
również rama narracyjna, która okala pamięt-
nik Zydla. Analizowane zapiski pamiętnikarza 
przytoczono jako dowód w rozprawie sądowej, 
w której oskarżony był także emeryt. Ciekawe 
jest zwłaszcza zakończenie tych rozważań, gdzie 
siłę ciężkości opisu przeniesiono z postaci Zy-
dla na osoby biorące udział w posiedzeniu. Ten 
prozaiczny ton, rodem z  kroniki towarzyskiej, 
powracający zresztą także w  trakcie „lektury” 
pamiętnika, zmienia wymowę zakończenia. 
Rozsadza od środka świat przedstawiony przez 
Zydla, paradoksalnie podważa dokumentują-
cą wartość jego zapisków. Zdają się one tylko 
częścią większej literackiej fikcji i nie do końca 
wiadomo, które fragmenty dzieła uznać moż-
na za ważne, a które nie. Czytelnik zostawiony 
zostaje z pytaniami bez odpowiedzi – dlaczego 
czytanie urywano akurat w tym momencie, jak 
to się stało, że poczciwy Jan został uwięziony.
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Ten zewnętrzny trzecioosobowy narra-
tor sugerował, że wbrew pseudonimowi Jana 
w Oleju nie można uznać za socjalistycznego 
proroka. W  ostatniej scenie Zydel odczuwa 
coś na kształt zadowolenia z  takiego obrotu 
sprawy. Jego kompleks niższości, przejawiający 
się w nieustannym samoponiżaniu („ja jestem 
człowiek bez znaczenia, bez jakiegokolwiek 
znaczenia; ani moje urodzenie, ani moja śmierć 
nie liczą się wcale”66), został w  końcu zaspo-
kojony osiągniętą popularnością, a  więc tym, 
czego najbardziej pragnął, nawet jeśli wprost 
się do tego nie przyznawał67. Fakt, że jego pi-
sarskiej sławie towarzyszyła aura skandalu  – 
w kontekście losów Zmór i Motorów – wzmac-
niało jeszcze wymowę finału.

Problem z  opisywalnością rzeczywistości 
pokazuje też rama najbardziej zewnętrzna, ta 
odautorska. Jak wiadomo, Martwe morze prze-
poławia komentarz Zegadłowicza, w  którym 
podpisany z  imienia i  nazwiska pisarz oznaj-
miał, że stracił kilkanaście stron autografu 
podczas dyplomatycznych zawirowań w  Ty-
becie i nie ma zamiaru tych stron odtwarzać. 
Czytelnik obcuje więc nie tylko z fragmentem 
pamiętnika Zydla, ale też z wybrakowaną po-
wieścią Martwe morze. Ten bezpośredni zwrot 
do czytelnika w  połączeniu ze stylistycznie 
odrębną ramą narracyjną można uznać za 
przetworzenie chwytów bliskich ironii roman-
tycznej, którą  – jak pokazują dzisiejsi bada-
cze  – chętnie posługiwał się też Kraszewski. 
Zdaniem Wojciecha Hamerskiego, wielki pol-
ski powieściopisarz śmiało mógłby być nazy-
wany realistą ironicznym, ponieważ w począt-
kowych i końcowych partiach tekstu zwykł on 

66 Tamże, s. 285.
67  „Powiadam, że mnie ten temat od dawna nurtuje, i mógłbym o tem całą rozprawę napisać, – potem by się ją wydrukowało 
u Melchjora Zataja – książeczka rozchodziłaby się wśród ludzi […] – ot i zaczęłaby się nowa epoka ludzkości; książka miałaby 
okładkę i tytuł: Jan Zydel, Silna Wola, czyli dzieje nieszczęść narodów, albo… / O czem ja też piszę! Przecież nawet nie wiem, jak 
się książki pisze” (tamże, s. 182); por. także: tamże, s. 133.
68 W. Hamerski, Ironia romantyczna we wczesnej twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, „Wiek XIX” 2002, R. V, s. 371–372.
69 Tamże, s. 372.
70 Por. np. J. Bachórz, Wstęp, [w:] B. Prus, Lalka…, t. 1, s. C–CVII; J. Kulczycka-Saloni, Bolesław Prus, Warszawa 1967, s. 321–333;  
A. Martuszewska, Bolesława Prusa „prawidła”…, s. 174–203 (rozdz. Koncepcja kompozycji).
71 Tu też można skonstatować podobieństwo do Prusa; por. D.M. Osiński, Realizm wyliczony? Prusa algorytmiczne teorie bytu, 
kompozycji i języka ( „Notatki o kompozycji” i nie tylko), [w:] Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, red. E. Pa-
czoska, B. Szleszyński, D.M. Osiński, Warszawa 2013.
72 E. Zegadłowicz, Notatnik 1928–1937, oprac. M. Wójcik, http://mswojcik.thatswho.im/materials-publikacje_eznote.html [do-

sięgać po parabazę68, która rozbijała weryzm 
jego „flamandzkich” obrazków. Diagnoza bada-
cza równie dobrze sprawdza się w kontekście 
Martwego morza:

Metaliterackie gry zirytują czytelnika, który bę-
dzie zabiegał o uspójnienie intencji tekstu. Narra-
tor rozsnuwa mimetyczną narrację, choć w wielu 
miejscach dziurawi ją zbytkownymi komentarza-
mi, a brak wyraźnego związku między dwoma try-
bami mówienia prowokuje do leniwego czytania 
równoległego, tak jakbyśmy mieli w istocie do czy-
nienia z niedialogującymi głosami69.

Parabaza rozbijająca fikcję, ale tworząca ko-
lejne kłamstwo, demonstrowanie wszechmocy 
autora, mnożenie literackich poziomów i  in-
tertekstualnych gier to wszystko oddala reali-
stę od rzeczywistości. Ostatecznie jej opisanie 
wymyka się z rąk, narracja się rozłazi, nie daje 
się załatać i scalić. Krytyczne wypowiedzi do-
tyczące kompozycji Martwego morza, które po-
jawiały się w prasie niczym echo recenzji Lalki, 
dowodziły przecież, że recenzenci nie zrozu-
mieli, iż właśnie o efekt rozpadu rzeczywisto-
ści od początku tutaj chodziło70.

Jak pokazują prywatne zapiski autora Zmór, 
od połowy lat 30. stosunek poezji do świata 
znajdował się w centrum jego zainteresowań. 
W  odczytanych niedawno notatkach Zega-
dłowicz za pomocą matematycznych formuł71 
stwierdzał, że poezja pozwala na inny sposób 
poznania i opisania otoczenia: „Poezja = zdoby-
wanie lepszej (większej) rzeczywistości = roz-
szerzenie rzeczywistości!”72; wygłaszał też swo-
isty pean na rzecz „błogosławionej fikcji”, która 
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„lęk zabija!”73. Rudolf dla Zydla funkcjonował 
w podobny sposób. W scenie suszenia prania 
Jan opisywał go następująco: „to było coś wzru-
szającego!  – było jak sen cofnięty o  miliony 
lat! poezja! – Bo jeśli to nie jest poezją – no to 
co?”74. To zbliżenie rzeczywistości i poezji każe 
zapytać o jeszcze jedno nawiązanie, które wy-
dawać się może istotne do odczytania postaci 
Zydla. W  podtytule utożsamiono Zydla z  Ja-
nem w Oleju, a więc z jednej strony z autorem 
biblijnej Apokalipsy, a z drugiej… z bohaterem 
pierwszych humoresek Prusa. Jan w Oleju Gło-
wackiego powstał od razu po powstaniowych 
doświadczeniach pisarza i stanowił figurę na-
tchnionego poety, który z  powodu własnych 
uroszczeń osuwał się w  śmieszność. Geniusz 
i  ambicje epigonów romantycznych zostają 
w  tych utworach sparodiowane właśnie jako 
nieprzystające do nowego świata, gdzie do-
minuje praktycyzm, ale też miejsca, w  któ-
rym „rewolucyjny” zapał jednostki traktować 
trzeba z dystansem75. W świetle tej podwójnej 
genezy – biblijnej i Prusowskiej – postać Jana 
w Oleju Zydla zyskiwałaby kolejny wymiar – 
niejednoznaczny, bo tragikomiczny.

stęp: 10.11.2017].
73 Tamże.
74 E. Zegadłowicz, Martwe morze…, s. 178.
75 Jan w Oleju [Aleksander Głowacki], Korespondencja… siedlecka, Pegaz, Pamiętniki Jana w Oleju, [w:] B. Prus, seria Pisma wszyst-
kie,  Humoreski, nowele, opowiadania, t. 1: 1864–1874, red. i wstęp T. Żabski, Warszawa–Lublin 2014.
76 E. Zegadłowicz, Sen, „Polityka” 1971, nr 9.

Podsumowując te rozważania, trzeba więc 
stwierdzić, że Zegadłowicz pod koniec lat 30. 
stawiał pytanie o to, czy świat można poznać 
i  opisać za pomocą literatury. Wydaje się, że 
nie zależało mu na wiernym oddaniu rzeczywi-
stości, ale na uchwyceniu dramatu jednostki, 
która im bardziej ten świat poznaje, tym chęt-
niej ucieka od niego w  iluzję. Wstrząsającym 
komentarzem do tych rozważań jest fragment 
niewydanej powieści znanej pod tytułem Sen – 
zapewne ostatniej rzeczy, jaka wyszła spod 
ręki pisarza. Napisana w szpitalu w Sosnowcu 
na pięć dni przed śmiercią, 24 lutego 1941 roku, 
w obliczu kolejnej, przerażającej wojny, podej-
mowała problem wyznaczenia granicy między 
prawdą i złudzeniem, w jeszcze bardziej ponu-
rej tonacji:

Rozróżnić tak zwanego realizmu życia od elemen-
tów snu nie sposób. Nie znachodząc na całej prze-
strzeni dziejów ludzkich ani jednego faktu realne-
go, trwałego, i niezmiennego – uznać muszę byt za 
malignę i fantasmagorię – za bardzo nieprzyjemny, 
dręczący sen – za zwidzenie bezużyteczne, niekon-
sekwentne, niepotrzebne76.


